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Πξόινγνο 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη ν θαηεμνρήλ ζπιινγηθφο αγνξαζηήο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

εζληθέο νηθνλνκίεο, ελψ ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηεο κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ηεξάζηηνο. Οη πεξηζζφηεξεο 

θπβεξλήζεηο ήδε δεκνζηνπνηνχλ ιεπηνκέξεηεο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνκεζεηψλ ζε 

δηθηπαθνχο ηφπνπο ζην Internet. Παξάιιεια, είηε ήδε έρνπλ πινπνηήζεη ιχζεηο 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είηε έρνπλ ζέζεη ζηφρνπο θαη αλαιπηηθά ζρέδηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ: 

ελνπνηεκέλα κεηξψα πξνκεζεπηψλ, πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ, παξαιαβή 

θαη δηαπξαγκάηεπζε κε ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο, ζχλαςε ζχκβαζεο, παξαθνινχζεζε 

εμέιημεο θαη πιεξσκήο. Ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο εηδψλ πςειήο θηλεηηθφηεηαο/ρακειήο 

αμίαο (high-volume/low-value) ππάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα ειεθηξνληθψλ 

θαηαιφγσλ. 

ην πιαίζην ησλ ειιεληθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-

government), εμεηάδνληαη, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ηα 

ζπζηήκαηα θαη κνληέια πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη άιινη θπβεξλεηηθνί θαη δεκφζηνη θνξείο 

(κε ζηφρν ηελ απνζαθήληζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηα δηαθνξεηηθά κνληέια δεκφζησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ), 

ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη νη 

ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. εκαληηθά 

δεηήκαηα επίζεο απνηεινχλ ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα-πξσηνβνπιίεο, φπσο ε εμέιημε 
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ηεο ηππνπνίεζεο ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ αγαζψλ θαη ν βαζκφο επζπγξάκκηζεο κε ηα 

ππάξρνληα θσδηθνπνηεκέλα πξντφληα ζην ειιεληθφ ζχζηεκα δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. 

Ζ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ δεκφζησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ αθνινπζεί ζπλήζσο 

ηέζζεξα ζηάδηα εμέιημεο: 

ηάδην 1: Παξνπζία ελφο website πνπ παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη online θφξκεο. 

ηάδην 2: Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη νινθιεξσκέλεο online 

θφξκεο. 

ηάδην 3: Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο θαζψο θαη εηζαγσγή απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ. 

ηάδην 4: Απφ θνηλνχ ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ/ειεγκέλσλ δεδνκέλσλ κε άιιεο 

ππεξεζίεο, κε ηε ζπγθαηάζεζε (φπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Γηεζλήο ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηηο εμειίμεηο ζην πιαίζην 

ηνπ e-government, θαη εηδηθφηεξα ζηελ Ζιεθηξνληθή Παξνρή Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ 

(Electronic Service Delivery), έδεημε φηη ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ε 

Ηαπσλία, νη Κάησ Υψξεο, ε ηγθαπνχξε, ε νπεδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη ΖΠΑ, 

βξίζθνληαη ζην ηάδην 1 ηεο ηεxληθήο αλάπηπμεο. Ο Καλαδάο, νη ΖΠΑ θαη ε πνιηηεία 

ηεο Victoria ζηελ Απζηξαιία ήδε δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο πνπ αλήθνπλ ζηα ηάδηα 3 

θαη 4. Σέινο, νξηζκέλεο ρψξεο ζρεδηάδνπλ λα πινπνηήζνπλ άκεζα ιχζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ ζπλαιιαγέο (transactional services) πνπ αλήθνπλ ζηα ηάδηα 3 θαη 4, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο ηγθαπνχξεο.  

Δπίζεο, ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν ην SIMAP απνηειεί ζεκαληηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο Δληαίαο Αγνξάο, κε ηελ θαζηέξσζε ηππνπνηεκέλσλ πξνδηαγξαθψλ 

ζρεηηθά κε πνιηηηθέο, θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο. 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία πηνζέηεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είλαη ην ελ γέλεη ζεζκηθφ πιαίζην. Ήδε, ηφζν 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ζηελ Διιάδα, εμεηάδνληαη ή έρνπλ δξνκνινγεζεί 

ελέξγεηεο ζε θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο θαη θξππηνγξάθεζεο, ε επηθαηξνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ε 

έληαμε ηεο ινγηθήο ησλ απνθεληξσκέλσλ πξνκεζεηψλ γηα ηε γξήγνξε 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ θ.ιπ. 

Σα λέα επηρεηξεζηαθά κνληέια πξνκεζεηψλ αζθνχλ πηέζεηο ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην 

(ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ) ζε πνιιαπιά επίπεδα, θαη απαηηνχλ επηιεθηηθέο παξεκβάζεηο 

ψζηε ην ηειεπηαίν λα κελ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ άκεζε πηνζέηεζε ησλ λέσλ 
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πξαθηηθψλ. Οη παξεκβάζεηο απηέο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο ηειεπηαίεο πξνδηαγξαθέο 

πνπ νξίδνληαη ή πηνζεηνχληαη απφ θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο ελαξκφληζεο, ψζηε λα 

δηαπηζηψλεηαη ε ζπκβαηφηεηα (ηερληθή θαη λνκηθή) κε ηα ζπζηήκαηα πνπ πηνζεηνχληαη. 

Οξηζκέλα ιεηηνπξγηθά κνληέια πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε αξθεηά -πηινηηθά θαη ελεξγά- 

έξγα δεκφζησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, φπνπ δελ απνθιείεηαη ε ζπλχπαξμε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ κνληέισλ, είλαη ηα εμήο: 

-Δλδηάκεζνη, δειαδή ηξίηνη νξγαληζκνί πνπ παίδνπλ ην ξφιν κεζνιαβεηή κεηαμχ 

πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ. 

-πζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Δηδνπνίεζεο, φπνπ νη πξνκεζεπηέο εηδνπνηνχληαη απφ ηνλ 

αγνξαζηή (tender). 

-Ζιεθηξνληθνί Καηάινγνη, π.ρ. έλαο θαηάινγνο αλνηρηφο θαη δηαζέζηκνο ζηνπο 

πξνκεζεπηέο. 

-Δηθνληθά Γίθηπα Πξνκεζεπηψλ, φπνπ έλαο αγνξαζηήο ζπλδέεηαη κε αξθεηνχο 

(δηθηπσκέλνπο) πξνκεζεπηέο. 

-EDI-δηαζπλδεδεκέλεο θνηλφηεηεο, γηα παξάδεηγκα θιεηζηέο θνηλφηεηεο ηζρπξά 

δηαζπλδεδεκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο κέζσ EDI. 

-Ζιεθηξνληθνί Πξνκεζεπηέο (Ληαληθήο), π.ρ. πνιινί αγνξαζηέο ζπλδεδεκέλνη κε έλα 

ζχλνιν απφ πξνκεζεπηέο ιηαληθήο. 

-Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο (ζε ρξφλν πξαγκαηηθφ ή κε), φπνπ αληηζηξέθνληαη νη 

επηινγέο, κε ηνπο πξνκεζεπηέο λα ηνπνζεηνχλ ζην ζχζηεκα πξνζθνξέο. 

-Κνηλφηεηα πξνκεζεπηψλ, γηα παξάδεηγκα πνιινί δη-επηρεηξεζηαθά δηαζπλδεδεκέλνη 

αγνξαζηέο. 

Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ (e-procurement) δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ θχθινπ πξνκεζεηψλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ (αγνξαζηέο - 

πξνκεζεπηέο). Ήδε, κε ηελ εκθάληζε ηεο ηερλνινγίαο EDI (Electronic Data 

Interchange) πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα, ε απηνκαηνπνίεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε 

απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ήηαλ γεγνλφο πνπ άιιαμε ηα 

δεδνκέλα ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Χζηφζν, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ, σο αλνηρηήο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο 

αξρηηεθηνληθήο ιχζεο, θαζηεξψλεη πιένλ λέεο πξννπηηθέο ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ΔΔ, αλαγλσξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

νθέιε απφ ηελ νκνηφκνξθε θαη ζπλερή ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, δεκηνχξγεζε ηελ πξσηνβνπιία IDA 

(Interchange Data between Administrations) κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ηεο έληαμεο λέσλ 
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ηερλνινγηψλ θαη ηεο ελαξκφληζεο/ζχγθιηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ 

θαη επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ (φπσο ν θχθινο ησλ πξνκεζεηψλ) γηα κηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε εληαία επξσπατθή αγνξά. 

Σέινο, ε ζπκβνιή άιισλ ζπλαθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο ην Πέκπην Πιαίζην γηα ηελ 

Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε, έρεη ζηφρν λα πξνσζήζεη πεξαηηέξσ ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε. Οη πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαηαβάιινληαη ζε 

φια ηα επίπεδα, ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο IDA, γηα παξάδεηγκα, δεκηνπξγήζεθε ην δίθηπν EURES, έηζη ψζηε λα 

ζπλελσζνχλ νη εζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζε έλα 

θνηλφ επξσπατθφ δίθηπν. Απηφ ην ζχζηεκα φρη κφλν παξέρεη 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πιεξνθνξίεο γηα ζέζεηο απαζρφιεζεο, αιιά ηνπο δίλεη θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο 

Κνηλφηεηαο. Παξάιιεια, ην ζχζηεκα πξνζθέξεη ζηνπο εξγνδφηεο ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαδεηήζνπλ πξνζσπηθφ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. 

ην παξφλ ζχγγξακκα γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ηφζν ζε Διιεληθφ φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, 

αλαιχεηαη ην Δπξσπατθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαη ηέινο 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ πνπ εθαξκφδεη εδψ θαη ρξφληα ε Ηηαιηθή Κπβεξλεζε. 
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Κεθάιαην 1: ΟΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ  

 

 

 

 

 
1.1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο «ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο». Με άιια ιφγηα νη 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηα «εθκεηάιιεπζεο» ηεο 

ηερλνινγίαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηφζν 

ηνπ άκεζνπ φζν θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο απηψλ.  

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζηεξίδνληαη ζε έλα ζχλνιν απφ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

(πιηθφ θαη ινγηζκηθφ) θαη δηαδηθαζίεο, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

πξνκήζεηαο, απφ ηελ αγνξά, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ρξεηάδεηαη έλαο θνξέαο. Καηά 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο είλαη δεκφζηα ππεξεζία ηφηε νκηινχκε γηα ειεθηξνληθέο 

δεκφζηεο πξνκήζεηεο (Public e-Procurement). ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο είλαη 

ηδησηηθφο ηφηε νκηινχκε γηα ηδησηηθέο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο (Private e-

Procurement). 

Γεληθά νη δεκφζηεο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη κία κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

πνπ αλήθεη ζηελ γεληθφηεξε θαηεγνξία B2A (Business to Administration or 

Government), ελψ νη ηδησηηθέο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο αλήθνπλ θπξίσο ζηελ κνξθή 

B2B (Business to Business). 

1.1.1 Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ 

Tα πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ γηα ην θξάηνο είλαη εμνηθνλφκεζε 

ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο φπσο επίζεο θαη ε εχθνιε, γξήγνξε, νηθνλνκηθή, απινχζηεξε, 

αζθαιή, ειεγρφκελε, επζηαζήο, αμηφπηζηε, δηαθαλήο, αδηάβιεηε, ιεηηνπξγία ησλ 
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πξνκεζεηψλ. 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο επίζεο ππάξρεη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ζπκκεηνρή ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο φπσο επίζεο θαη απφ ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, θαη ηελ ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ, ε 

νπνία θαηαξγεί έλα κεγάιν ζχλνιν απφ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαηέζεηαλ νη 

ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζε θάζε δηαγσληζκφ.  

Σν άκεζν θφζηνο κπνξεί λα κεησζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)  γηα:  

 Σελ αλεχξεζε πεξηζζφηεξσλ πξνκεζεπηψλ, πνιιέο θνξέο θαη εθηφο ζπλφξσλ.  

 Σελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ (π.ρ. ειεθηξνληθέο 

δεκνπξαζίεο)  

 Σελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ απνθπγή «ελαξκνληζκέλσλ 

πξαθηηθψλ» θαηά ην ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο ή δσξνιεςηψλ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ 

«ζπλαιιαγήο» (maverick buying).  

Αληηζηνίρσο, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ην έκκεζν θφζηνο κπνξεί λα κεησζεί κέζσ 

ηεο: 

 «κίθξπλζεο» ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ζπληφκεπζεο ηεο 

δηάξθεηαο ηνπο.  

 Μείσζεο ησλ ζθαικάησλ θαη ησλ επηθαιχςεσλ ελεξγεηψλ.  

Αθφκε ή θεληξηθή ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζα ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ 

πξνκεζεηψλ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηέο δηαδηθαζηψλ απφ 

γξαθεηνθξαηηθέο ζε απνηειεζκαηηθέο θαη παξαγσγηθέο. Χζηφζν, ε κε νξζή εηζαγσγή 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ 

πξνκεζεηψλ εκπεξηέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αγνξάο. Σα 

λνκηθά, ηερληθά θαη νξγαλσηηθά εκπφδηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απνηεινχλ ηηο 



 

 

12 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη δηεζλψο.  

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ζρεδηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πξνκήζεηαο ησλ πξντφλησλ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ χζηεξα απφ έξεπλα 

ηεο Aberdeen Group ζηηο Ζ.Π.Α. (3νο ηνπ 2001) 

 

 

 

πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ηα πνζά πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ αςξάνονηαι με ζημανηικό πςθμό ανά έηορ ζηηο Ζ.Π.Α. 

πκπέξαζκα απηνχ ηνπ πίλαθα είλαη ε ζπλερήο ανοδική ποπεία ηων ηλεκηπονικών 

ππομηθειών (e-procurement) θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ αλακέλεηαη λα παίμνπλ ηα 

επφκελα έηε ζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εκπφξην. 
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ε απηφ ηνλ πίλαθα κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηελ δηαθνξά ζην θφζηνο αιιά θαη ζην 

ρξφλν πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ πξνκεζεηψλ πνπ δηεμάγνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ (e-procurement). Σν θφζηνο αιιά θαη ν ρξφλνο ζηηο 

ηλεκηπονικέρ ππομήθειερ έρνπλ ζημανηικά κηθξφηεξα κεγέζε απ‟ φηη ζηηο πξνκήζεηεο 

πνπ δηεμάγνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. 

1.1.2 Οη κνξθέο ησλ ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ ζήκεξα 

Οη κνξθέο κε ηηο νπνίεο δηελεξγνχληαη ζήκεξα νη ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο 

φζν θαη νη ηδησηηθέο πξνκήζεηεο ζε δηεζλέο επίπεδν, είλαη πνηθίιεο, θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη έλα ζχλνιν απφ ηερλνινγίεο, ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο πνηθίισλ 

θαηαζθεπαζηψλ θαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αλάινγα κε ην ρψξν ηνλ νπνίν θαιχπηνπλ 

νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο κε ηελ δηεμαγσγή ηνπο. 

πλεπψο νη ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο δηεζλψο ζηεξίδνληαη ζε έλα ζχλνιν απφ 

δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο θαη ζπζηήκαηα, αλάινγα κε ηελ ρψξα ή ην δηεζλή 

νξγαληζκφ ζηελ / ζηνλ νπνία, ν είλαη εγθαηεζηεκέλν ην ζχζηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ (DoD USA, Ventornet, MERX Canada, EU SIMAP, CONSIP Italy, UK, 

Japan, Swiss, Australia etc). Ζ βαζηθή αξρή πάλησο είλαη φηη ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ζηεξίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ πάλσ απφ ην Ίληεξλεη, 

κε ηελ ρξήζε ελφο ζπλφινπ απφ ηερλνινγίεο (CGI, ASP, Java, HTML, XML, Flash, 

Corba, ERA, etc) κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε αλαδήηεζε πξνκεζεπηψλ ή ε αλαγγειία ηεο 

πξνκήζεηαο ή ηνπ δηαγσληζκνχ, ε απνζηνιή θαη απνδνρή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ε 

επηινγή ή ε αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο, ππνγξαθήο ζχκβαζεο, 

πιεξσκήο, θ.ι.π. κέρξη θαη ηελ απνπεξάησζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Σα πξντφληα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ 

δηεζλψο (Commerce One, Ariba, Clarus, Broadvision, Openmarket, Intershop, Opensite, 

Trade Matrix, Web Sphere,, L@dnscape, Icube, Exchange Market Place, Clarus, 

Cardonet, i2Technologies, Procurenet, Extricity, etc) νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ είηε άκεζεο ζπλαιιαγέο είηε ηελ ιεηηνπξγία 

εκπνξηθψλ δηθηχσλ. Οη αλαθεξφκελεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο είλαη νη ιχζεηο κε ηελ νπηηθή 

ηνπ αγνξαζηή, νη ιχζεηο κε ηελ νπηηθή ηνπ πσιεηή, κε ηελ θηινζνθία ησλ 

δεκνπξαζηψλ, ή νη ιχζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. Ζ 

κέζνδνη κε ηελ νπνία γίλνληαη νη πξνκήζεηεο ζε θάζε θαηεγνξία είλαη 
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δηαθνξεηηθέο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο θαηεγνξίαο πνπ εμππεξεηνχλ. 

Οινθιεξψλνληαο, ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ Γεκφζην ηνκέα 

νκαδνπνηνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο-κνξθέο: 

 Ζιεθηξνληθφο ηφπνο αγνξνπσιεζηψλ (e-marketplaces) 

 Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο (e-auctions) 

 Ζιεθηξνληθέο αλάζηξνθεο δεκνπξαζίεο (reverse e-auctions) 

 Ζιεθηξνληθνί θαηάινγνη (e-catalogs) 

 Πξφζθιεζε θαη ππνβνιή πξνζθνξάο (bidding) 

 Ζιεθηξνληθφο ηφπνο πξνκεζεηψλ (e-exchanges) 

 Hubs 

1.3 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΓΗΜΟΙΟΤ 

«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα» ή «δεκφζηεο πξνκήζεηεο» ή «θξαηηθέο πξνκήζεηεο» 

είλαη νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εγγξάθσο 

κεηαμχ ελφο πξνκεζεπηή θαη ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηελ αγνξά, ηε κίζζσζε θαη ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αγαζψλ. Δπίζεο, 

πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζεσξνχληαη θαη νη ζπκβάζεηο αλάζεζεο εθηειέζεσο 

εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, κεηαθνξάο ή θαη άιισλ εξγαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ αγαζψλ, εθφζνλ φκσο ε αμία απηψλ 

ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ησλ εξγαζηψλ.  

Ο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη ν θαηεμνρήλ ζπιινγηθφο αγνξαζηήο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

εζληθέο νηθνλνκίεο, ελψ ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηεο κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ηεξάζηηνο. Δλδεηθηηθά, ην χςνο ησλ 

δεκφζησλ πξνκεζεηψλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ αγγίδεη ην 16% ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο (Gross Domestic Product)1, ή €1.500 δηζ., εηεζίσο (ζηνηρεία 2002). 

ηε ρψξα καο, ν δεκφζηνο ηνκέαο ρεηξίδεηαη πξνκήζεηεο κεγάινπ φγθνπ, νη νπνίεο 

μεπεξλνχλ ηα €3,5 δηζ., εηεζίσο (ζηνηρεία 2005), βαζηδφκελνο θπξίσο ζε 

«ρεηξνγξαθηθέο» δηαδηθαζίεο.  
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Ζ πνιηηηθή πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζφηηκνπ, 

δηαθαλνχο θαη αληαγσληζηηθνχ, ρσξίο δηαθξίζεηο πεξηβάιινληνο, πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

πξνκήζεηα πιηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ 

δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πην ζπκθέξνπζα αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ έηζη, 

ψζηε νη δεκφζηνη πφξνη λα αλαιψλνληαη κε ζχλεζε θαη κέζα ζηα πιαίζηα πξνζηαζίαο 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ε δηαβνπιεχζεηο πνπ είρε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηηο 

επηρεηξήζεηο, ε δηαθάλεηα εληνπίζηεθε σο κηα θχξηα πηπρή ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο επίζεο θαη ε πίζηε ζην δίθαηε δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο.  

ην πιαίζην απηφ, ε πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ ζηελ 

πξάμε απφ ηνπο Δπξσπατθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο ζηε δαπάλε ησλ δεκφζησλ ρξεκάησλ, ζηε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο 

επξσπατθήο αγνξάο, ζηελ αλνηθηή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 

ζηε γξεγνξφηεξε επεμεξγαζία ησλ πξνζθνξψλ, ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζηελ 

επθνιφηεξε δηαρείξηζε ηεο αγνξάο, θαη επηπιένλ ζηε κείσζε δαπαλψλ γηα ηελ αγνξά 

αγαζψλ/ ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο, ηα ειεθηξνληθά κέζα παξέρνπλ πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα 

αθνχ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε θαη έγθαηξε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζπκβάζεηο 

θαη κεηψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα θίλεηξα απάηεο. Μπνξνχλ επίζεο λα βειηηψζνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

Δάλ γεληθεπζνχλ νη ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί έσο 

θαη 5% ησλ δαπαλψλ γηα ηηο θπβεξλήζεηο θαη έσο θαη 50% - 80% ηνπ θφζηνπο 

ζπλαιιαγήο, ηφζν γηα ηνπο αγνξαζηέο φζν θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο. Αλ θαη είλαη 

δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα επηπιένλ νθέιε φζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην ζχλνιν ηεο ΔΔ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ν κεγαιχηεξνο 

αληαγσληζκφο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο αγνξέο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κπνξεί λα 

επηδξάζεη – άκεζα θαη έκκεζα – ζε φιε ηελ νηθνλνκία θαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο «ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο».  

1.3.1 Όξνη θαη δηαδηθαζίεο πξνκεζεηώλ δεκνζίνπ 

Χο ιεηηνπξγία ησλ “πξνκεζεηψλ” νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία απφθαζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη επηινγή ηεο πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο, ηεο ηηκήο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο 



 

 

16 

πεγήο αγνξάο γηα έλα αληηθείκελν-πιηθφ-πξντφλ- εκπφξεπκα ή ππεξεζία πνπ έρεη 

απνθαζηζηεί ε απφθηεζή ηνπ θαη ε εθαξκνγή θαλφλσλ δηαζθάιηζεο φηη ην 

παξαιακβαλφκελν είδνο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο.  

Οη δεκφζηεο πξνκήζεηεο δηέπνληαη απφ ηξεηο βαζηθέο αξρέο:  

• Αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο: Κάζε πξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ νθείιεη λα γλσζηνπνηείηαη 

ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε κέζσ ηνπ εζληθνχ ηχπνπ θαη ηεο Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ. Απφ ηελ αξρή απηή εμαηξνχληαη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνκεζεηψλ 

ρακειήο αμίαο, νη νπνίεο νξίδνληαη ξεηά απφ ην Νφκν.  

• Αξρή ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ: Ζ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ 

πξνκεζεηψλ, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε - επηινγή πξνκεζεπηή - 

αλάζεζε ζχκβαζεο) ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη γλσζηνχο εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαλφλεο, νη νπνίνη ηζρχνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ θαη νθείινπλ λα είλαη πιήξεηο, 

απφιπηα θαηαλνεηνί θαη ζαθείο. Οη φξνη ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο 

δελ επηηξέπεηαη λα αιιάμνπλ κεηά ηελ πξνθήξπμή ηνπο παξά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ 

γίλνπλ απνδεθηέο ηπρφλ θαηαηεζεηκέλεο, απφ κέξνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ελζηάζεηο ή 

πξνζθπγέο.  

• Αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο: Οη φξνη ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο 

δελ επηηξέπεηαη λα εηζάγνπλ πνιηηηθή δηαθξίζεσλ έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή 

θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ.  

Βαζηθνί ζηφρνη ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ απνηεινχλ ε ζσζηή πνηφηεηα θαη πνζφηεηα, 

ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή, απφ ηε ζσζηή πεγή, ζην ζσζηφ ρξφλν. Ζ επίηεπμε απηψλ 

ησλ ζηφρσλ πξνζδηνξίδεη θαη πξνυπνζέηεη ηηο εμήο θάζεηο ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θχθινπ:  

 

Πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή απαηηήζεσλ: 

 πκπιήξσζε Πξσηνγελνχο Αίηεζεο Αγνξάο  

 Δθπφλεζε Πξνδηαγξαθψλ  

 Πξν-εθηίκεζε ηηκψλ θαη ρξφλνπ αγνξάο  

 Καηάξηηζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ  
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 Έθδνζε ηειηθήο Αίηεζεο Αγνξάο (Γηαθήξπμε)  

Έξεπλα πξνκεζεπηηθψλ αγνξψλ:  

 Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ επηινγήο ησλ δπλεηηθψλ Πξνκεζεπηψλ  

 Δληνπηζκφο δπλεηηθψλ Πξνκεζεπηψλ  

 Αλάιπζε αγνξάο  

Δπηινγή θαη αλάζεζε: 

 Δπηινγή ηξφπνπ δηελέξγεηαο ηεο Πξνκήζεηαο  

 Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ  

 Γηελέξγεηα δηαγσληζκψλ  

 Δπηινγή πξνζθνξψλ – δηαπξαγκάηεπζε ηεο επηθξαηνχζαο πξνζθνξάο  

 Σειηθή επηινγή ηνπ Πξνκεζεπηή  

 χληαμε θαη ππνγξαθή χκβαζεο  

Γηεθπεξαίσζε πξνκήζεηαο: 

 Γηνίθεζε πκβάζεσλ  

 Γηαρείξηζε Πξνκεζεηψλ (κεηαθνξά, παξαιαβή)  

 Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ  

1.4 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΓΗΜΟΙΟΤ 

Οη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ δηαθξίλνληαη ζε πξφρεηξεο, 

αλνηθηέο, θιεηζηέο θαη κε δηαπξαγκάηεπζε.  

Α) Αλνηρηφο δηαγσληζκφο. Ζ δηαδηθαζία απηή εμαζθαιίδεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

ζπκκεηνρή ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ, αθνχ πξνυπνζέηεη ηε δεκνζίεπζε ηεο πιήξνπο 

δηαθήξπμεο θαη επηηξέπεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά, ρσξίο ηελ 

ππνρξέσζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο 

ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν πξνκεζεπηή.  
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Β) Κιεηζηφο δηαγσληζκφο. ην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ν αλαζέησλ θνξέαο 

δεκνζηεχεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ 

γεληθή πξνθήξπμε. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο καδί κε έλα 

θάθειν «ηθαλφηεηαο», πνπ πεξηγξάθεη ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο. Γλψζε ηεο πιήξνπο 

δηαθήξπμεο ιακβάλνπλ κφλν φζνη επηιερζνχλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηθαλφηεηαο, νπφηε 

θαη θαινχληαη λα ππνβάινπλ πιήξε πξνζθνξά, δει. θαηάζεζε ηηκψλ, ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θηι. ην πιαίζην ηνπ θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ νη αλαζέηνληεο θνξείο 

κπνξνχλ, κέζα ζηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο, λα νξίζνπλ ηνλ θαηψηαην θαη ηνλ 

αλψηαην αξηζκφ πξνκεζεπηψλ πνπ ζθνπεχνπλ λα πξνζθαιέζνπλ.  

Γ) Γηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη επί 

κέξνπο θνξείο πξνζθεχγνπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο επηινγήο ηνπο θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηνπο φξνπο ησλ ππφ ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

απφ απηνχο, κε ή ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ρσξίο δεκνζίεπζε νθείινπλ θαηά θαλφλα λα πξνζθιεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

πξνκεζεπηέο. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη θαη εξκελεχνληαη απφ ην λφκν (λ. 2286/95, άξζξν 2, παξ. 13 θαη Π.Γ. 

370/95, άξζξν 10), φπσο ι.ρ. γηα επείγνπζεο αλάγθεο, γηα εμνπιηζκφ έξεπλαο, γηα 

πεηξακαηηθνχο ή θαιιηηερληθνχο ιφγνπο, γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πξνκήζεηεο απφ ήδε 

επηιεγκέλν πξνκεζεπηή, θηι. Δπίζεο, νξηζκέλεο θνξέο ε δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη 

ζε πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ελφο δηαγσληζκνχ ή φηαλ νη επηηεπρζείζεο ηηκέο θξηζνχλ 

αζχκθνξεο θαη ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε, νπφηε ζπλερίδεηαη ν δηαγσληζκφο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ θαηάζεζε λέσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ή θαη 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ, φπνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε 

θαηάζεζε λέσλ νηθνλνκηθνηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνπο αξρηθά 

ππνβάιινληεο πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ πξνκεζεπηέο.  

Γ) Πξφρεηξνο (ή ζπλνπηηθφο) δηαγσληζκφο: Ο δηαγσληζκφο απηφο πξνβιέπεηαη γηα 

πξνκήζεηεο ρακεινχ χςνπο, κέρξη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε. Ο δηαγσληζκφο απηνχ ηνπ είδνπο δελ πξνυπνζέηεη δεκνζίεπζε 

θαη δηελεξγείηαη απφ Σξηκειή Δπηηξνπή κε ππνβνιή έγγξαθσλ πξνζθνξψλ. Καηά ηνλ 

πξφρεηξν δηαγσληζκφ θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

πξνκεζεπηέο. 
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1.5 ΜΟΝΣΔΛΑ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

ΚΑΙ ΣΑ E-MARKETPLACES ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ  

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ππάξρνπλ 4 θαηεγνξίεο e-marketplaces 

(αλαθέξνληαη παξαθάησ), πνπ θνηλφο ζηφρνο ηνπο είλαη λα θέξλνπλ ζε επαθή 

πνιιαπινχο αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο κέζσ κηαο κεραλήο ζπλαιιαγήο (ην θεληξηθφ 

ινγηζκηθφ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη έλα e-marketplaces), θαζηζηά ηθαλέο ηηο εηαηξείεο λα 

πνπιήζνπλ θαη ή λα πξνκεζεχζνπλ πξντφληα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κεραλή 

ζπλαιιαγήο. Απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ησλ e-marketplaces (buyer-driven e-

marketplaces, sell-driven e-marketplaces, independent e-marketplaces, technology 

provider e-marketplaces), ην buyer-driven e-marketplaces είλαη απνθιεηζηηθά ζηνλ 

ηνκέα business to business, ελψ νη άιιεο ηξεηο θαηεγνξίεο θηλνχληαη απηή ηελ ζηηγκή 

θπξίσο ζην ρψξν ηνπ business to business αιιά έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαπηπρζνχλ θαη 

ζηνλ ηνκέα business to consumer. 

Σν ππάξρνλ πνζνζηφ ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ ησλ e-marketplaces ζηελ αγνξά: 

 Buy-driven e-marketplace : 29% 

 Sell-driven e-marketplace : 2% 

 Independent e-marketplaces : 64% 

 Technology provider e-marketplaces : 5% 
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Μνληέιν ιεηηνπξγίαο ελφο e-marketplace 

 

Μηα εθηίκεζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο απφ ην Business to Business (κέζσ 

emarketplaces) αλά ηνκέα. 

 

 

Ζ ηξέρνπζα δηείζδπζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ζηηο εηαηξείεο αλά 

κέγεζνο ηεο ηειεπηαίαο. 
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Ζ αχμεζε ησλ αξηζκψλ ησλ e-marketplaces απφ ην 2000 έσο 2002 ζηελ Δπξψπε αιιά 

θαη παγθνζκίσο. 

 

1.6 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Οη δηαδηθαζίεο ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ δηακνξθψλνπλ ηελ ηειηθή κνξθή θαη 

θπζηνγλσκία ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Οη δηαδηθαζίεο 

απηέο κπνξεί λα θαιχπηνπλ φια ή κέξνο απφ ηηο θάζεηο ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θχθινπ θαη 

ηα ζηάδηα ηεο ζπλαιιαγήο, απφ ηελ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ηελ αξρηθή εμέηαζε 

ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ & φξσλ, κέρξη ηελ πιεξσκή θαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ. Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ 

απνηεινχλ ελνπνηεκέλεο ιχζεηο πνπ νινθιεξψλνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, 

δειαδή απηνκαηνπνηνχλ, παξαθνινπζνχλ θαη ειέγρνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο.  
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Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

θχθινπ πξνκεζεηψλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ (αγνξαζηέο - πξνκεζεπηέο). 

Ήδε, κε ηελ εκθάληζε ηεο ηερλνινγίαο EDI (Electronic Data Interchange) πξηλ απφ 

αξθεηά ρξφληα, ε απηνκαηνπνίεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ήηαλ γεγνλφο πνπ άιιαμε ηα δεδνκέλα ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ, σο αλνηρηήο θαη εχθνια 

πξνζβάζηκεο αξρηηεθηνληθήο ιχζεο, θαζηεξψλεη πιένλ λέεο πξννπηηθέο ζηελ πηνζέηεζε 

πξαθηηθψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ.  

Ζ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ δεκφζησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ αθνινπζεί ζπλήζσο 

ηέζζεξα ζηάδηα εμέιημεο:  

 Παξνπζία ελφο website πνπ παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη on-line θφξκεο.  

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη νινθιεξσκέλεο online θφξκεο.  

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο θαζψο θαη εηζαγσγή απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ.  

 Απφ θνηλνχ ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ/ειεγκέλσλ δεδνκέλσλ κε άιιεο ππεξεζίεο, κε ηε 

ζπγθαηάζεζε (φπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ πξνκεζεπηψλ.  

ην πιαίζην απηφ, ηα επηρεηξεζηαθά κνληέια ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο ζηελ Δπξψπε θαη δηεζλψο είλαη ηα εμήο:  

1. e-Tendering: Σν e-Tendering αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν 

ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο θαζψο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηήλ εγγξάθσλ. πλήζσο ε φιε 

δηαδηθαζία ζπληνλίδεηαη κέζσ ελφο θεληξηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή νη πξνθεξχμεηο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (δηεπθξηλίζεηο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.).  

Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κέζσ 

ηππνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνκεζεπηψλ αλαθηψληαη απφ έλα ειεθηξνληθφ αξρείν 

πξνκεζεπηψλ θαη ειέγρνληαη γηα ηελ νξζφηεηα ηνπο. Σέινο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 
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ηφπνπ είλαη δπλαηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλαζέηνπζαο αξρήο θαη πξνκεζεπηψλ. 

Σππηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο e-Tendering πεξηιακβάλνπλ:  

• Γεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ: αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζε δεκνζηεπκέλεο δηαθεξχμεηο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη είλαη ε πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε δηαδηθαζία ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ζπλήζσο κέζσ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ δηαδηθηχνπ. Μηα κεγάιε πνηθηιία εζληθψλ & 

δηεζλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ππάξρνπλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο 

παξέρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε (π.ρ. TED, SIMAP).  

• Ζιεθηξνληθή παξνρή εγγξάθσλ: Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ είηε λα “θαηεβάζνπλ” ζηνλ 

Ζ/Τ ηα ζρεηηθά κε ηε δηαθήξπμε έγγξαθα (ηερληθά ζρέδηα, δηεπθξηλήζεηο, θιπ) κέζσ 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ή λα ηνπο δηαβηβαζηνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ κηα εηαηξία δίρσο λα ράλεη ρξφλν κπνξεί εχθνια λα δηαπηζηψζεη αλ κηα 

πξνθήξπμε ηελ αθνξά ή φρη. Παξάδεηγκα ηέηνηαο κνξθήο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ ζηελ Διιάδα είλαη ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο ΚηΠ ΑΔ.  

• Ζιεθηξνληθή ππνβνιή: νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαβηβάδνπλ πξνζθνξέο ειεθηξνληθά. Πξνθεηκέλνπ απηφ ην ζηάδην λα εθαξκνζηεί 

πιήξσο, πξέπεη ππάξρεη θαη ν απαξαίηεηνο κεραληζκφο πηζηνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, θιπ).  

2. Ηιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο: Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο απνηεινχλ κηα 

δπλακηθή-επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ ειεθηξνληθφ κεραληζκφ 

παξνπζίαζεο λέσλ, κεησκέλσλ ηηκψλ ή/θαη λέσλ αμηψλ φζνλ αθνξά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ. Οη δεκνπξαζίεο δελ απνηεινχλ πιήξε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, αιιά 

κέξνο απηήο. Γηεμάγνληαη έπεηηα απφ πξνθαηαξθηηθή πιήξε αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ (αλνηθηφο, θιεηζηφο ή κε δηαπξαγκάηεπζε δηαγσληζκφο), επηηξέπνληαο ηελ 

ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε απηφκαηε κέζνδν αμηνιφγεζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

δηεμαγσγή δεκνπξαζίαο είλαη λα κπνξνχλ νη παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

λα νξηζηνχλ κε αθξίβεηα Μφιηο νινθιεξσζεί ε πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ε 

αλαζέηνπζα αξρή ζηέιλεη πξφζθιεζε ζηνπο επηιερζέληεο πξνκεζεπηέο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεκνπξαζία.  

3. Ηιεθηξνληθά marketplaces: Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο επηηξέπνπλ ζε επηρεηξήζεηο λα 

παξνπζηάδνπλ ην εηαηξηθφ πξνθίι ηνπο θαη ηα πξντφληα ηνπο ζε κηα εηδηθή γηα ην ζθνπφ 
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απηφ πιαηθφξκα ζην δηαδίθηπν, πξνζθέξνληαο ζηηο δεκφζηεο αξρέο ηε δπλαηφηεηα λα 

έρνπλ κηα γεληθή εηθφλα ηεο αγνξάο. πλδπαζκέλεο κε ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο 

δεκηνπξγνχλ κηα πιαηθφξκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ λα θάλνπλ θαη 

παξαγγειίεο πξντφλησλ.  

4. Ηιεθηξνληθνί θαηάινγνη (e-catalogues): Οη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη έρνπλ κηα 

θνηλή-πξνηππνπνηεκέλε δνκή θαη βαζίδνληαη ζε εληαία ειεθηξνληθά κεηξψα 

πξνκεζεπηψλ θαη εηδψλ ηα νπνία δνκνχληαη επίζεο βάζεη πξνηχπσλ. Μέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ:  

 Δπηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ ζθαικάησλ, αθνχ δελ απαηηνχληαη αληηζηνηρίζεηο θαη επαλεηζαγσγέο ησλ 

ζηνηρείσλ.  

 Ζ ηππνπνηεκέλε δνκή ησλ ειεθηξνληθψλ θαηάινγσλ επηηξέπεη ηελ αλεχξεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ςάρλνπλ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

θαηαιφγνπο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ (eSourcing).  

 Γηεπθνιχλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ αλάδνρνπ πξνκεζεπηή 

(eAwarding) αθνχ ηα ζηνηρεία ησλ θαηαιφγσλ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα.  

 Γηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ιήςεο παξαγγειηψλ (eOrdering).  

Δλδεηθηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθά, νινθιεξψλνληαο ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ απνηεινχλ:  

- πζηήκαηα πξνεπηινγήο  

ηηο δηαδηθαζίεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ νη εηαηξίεο πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο, ρξεκαηνδνηηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζεηξά εγγξάθσλ γηα θάζε δηαγσληζκφ 

(πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ, ηξαπεδηθέο θαηαζηάζεηο θ.ά). Σα ζπζηήκαηα 

πξνεπηινγήο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, δεδνκέλνπ φηη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απηφκαηε ππνβνιή θαη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνκεζεηψλ. Σα 

έγγξαθα ηεο θάζε εηαηξίαο ειέγρνληαη κηα θνξά ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν απφ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην, θαη κεηά ηελ αξρηθή ππνβνιή ηνπο είλαη δηαζέζηκα on-line γηα φινπο ηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο. Ήδε ηέηνην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Απζηξίαο 

(Kataster).  



 

 

25 

- eAwarding.  

Ζ ιεηηνπξγία απηή απνζθνπεί ζηελ ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ αθελφο κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ-ηεηξηκκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ζηήξημεο απνθάζεσλ (decision 

support tools) ηα νπνία ππνβνεζνχλ ζηελ βαζκνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ 

επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, εληζρχνληαο έηζη ηελ δηαθάλεηα θαη ην αδηάβιεην ηεο 

δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ ε κνλάδα απηή αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή γλσζηνπνίεζεο θαη 

φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ εγγξάθσλ ζηνλ επηιεγκέλν αλάδνρν-πξνκεζεπηή.  

- eContracting  

Ζ ιεηηνπξγία απηή αλαιακβάλεη λα ππνζηεξίμεη ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ.  

- eOrdering.  

H κνλάδα απηή επηηειεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία θαη 

δηαθίλεζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηηο παξαγγειίεο εγγξάθσλ.  

- eInvoicing.  

Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ ηηκνινγίσλ κεηαμχ αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή.  

- ePayment.  

Αλαθέξεηαη ζηελ δηαθίλεζε πιεξνθνξίαο πιεξσκψλ ή/θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ειεθηξνληθά ηεο πιεξσκήο κεηαμχ αγνξαζηή, πξνκεζεπηή θαη ηξάπεδαο. Δπηπιένλ ε 

κνλάδα απηή ππνζηεξίδεη ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηειεζζνχλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη αλαγθαία 

ε χπαξμε ηππνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ (eCatalogues) εηδψλ αλά 

πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πξνκεζεπηψλ θαη εηδψλ 

ζπληεινχλ νπζηαζηηθά ζηελ απνθπγή ζθαικάησλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγγειηψλ.  

Άιιεο ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ απνηεινχλ.  
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 Απηφκαηε ππνδνρήο πξνζθνξψλ, παξαγσγή θαη απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ θαη 

απαληήζεσλ ζε πξνθεξχμεηο.  

 Δξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ αλαθνξέο κε αμηνινγήζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ πξνκεζεπηψλ, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εμππεξέηεζε.  

 Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνινγηζκνχ ησλ θφξσλ θαη ππνζηήξημε ζε logistics.  

 Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ δηεπαθήο (PC, PDA ή αζχξκαηεο ζπζθεπέο 

θ.ά.).  

 Τπνζηήξημε modules πνπ αθνξνχλ ζηελ νινθιήξσζε κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ERP), ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη γεληθήο ή αλαιπηηθήο 

ινγηζηηθήο.  

 Τπνζηήξημε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο  

 Πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ζηήξημεο απνθάζεσλ (MIS) πνπ παξέρεη ζηνπο αγνξαζηέο ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο πξνκεζεπηέο.  

πσο έρεη ήδε θαηαζηεί ζαθέο, ν φξνο «ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο» 

πεξηιακβάλεη έλα επξχηαην θάζκα δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ 

εθαξκνγψλ. Χο απνηέιεζκα, ζπζηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή, είλαη 

δπλαηφλ λα δηαθέξνπλ, κεηαμχ άιισλ, σο πξνο ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ππνζηεξίδνπλ 

ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο φιεο δηεμαγσγήο ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, ηνλ ηχπν ή ηνπο 

ηχπνπο ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ) πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ έθαζην ζχζηεκα (π.ρ., ειεθηξνληθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

– ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο), ην εχξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ) πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

δηαζχλδεζε κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θχξηα ή ππνζηεξηθηηθά (π.ρ. ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αζθαιείαο, δηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο).  

Οξηζκέλα ιεηηνπξγηθά κνληέια πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε πηινηηθά θαη θαλνληθά έξγα 

δεκνζίσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, πεξηιακβάλνπλ ελδηάκεζνπο, δειαδή ηξίηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ παίδνπλ ην ξφιν κεζνιαβεηή κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ. 
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1.7 ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ & ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη ζπγθεληξνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ 

αγνξψλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη αλάζεζε ησλ ρακεινχ χςνπο πξνκεζεηψλ ζε 

εμσηεξηθνχο ηξίηνπο θνξείο, κε ηαπηφρξνλε δηαθχιαμε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ αιιά 

θαη ηεο ηνπηθήο αγνξάο κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. Παξφκνηα αληίιεςε, δειαδή ε 

χπαξμε ελφο θεληξηθνχ θνξέα εθηέιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, 

επηθξαηεί θαη ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε (π.ρ. Αγγιία, Γαιιία, Βέιγην θιπ.).  

Πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ είλαη:  

1. Ζ αγνξαζηηθή εμεηδίθεπζε  

2. Ζ νκαδνπνίεζε θαη ελνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ε ζπγθεληξσηηθή ηνπο 

δηαρείξηζε.  

3. Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πξνκεζεηψλ.  

ε άιιεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη επειημία ζηηο δηαδηθαζίεο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ πνπ 

πξνθξίλεη έλα απνθεληξσηηθφ κνληέιν νξγάλσζεο πξνκεζεηψλ. Αληίζηνηρα, ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ απνθεληξσηηθνχ κνληέινπ είλαη ηα εμήο:  

1. Ζ εχθνιε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη αλαζέηνπζαο αξρήο  

2. Ζ ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ  

3. Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζεο ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ  

4. Ζ απηνλνκία ησλ αξρψλ αλάζεζεο θαη ησλ κνλάδσλ πξνκεζεηψλ  

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε επηινγήο κεηαμχ ζπγθεληξσηηθνχ θαη 

απνθεληξσηηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο πξνκεζεηψλ είλαη ε νκνηφηεηα ησλ πιηθψλ – 

ππεξεζηψλ, ην κέγεζνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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1.8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πσο έρεη ήδε εηπσζεί φηη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είλαη 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο φπσο επίζεο θαη εύθνιε, γξήγνξε, νηθνλνκηθή, 

απινύζηεξε, αζθαιή, ειεγρόκελε, επζηαζή, αμηόπηζηε, δηαθαλή, αδηάβιεηε, 

ιεηηνπξγία ησλ πξνκεζεηψλ. 

Μπνξνχκε λα πνχκε εηδηθφηεξα φηη νη Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζην ηδησηηθφ θαη ηνλ 

δεκφζην ηνκέα ζπκβάιινπλ δξαζηηθά ζηελ: 

 Βειηίσζε ηνπ θφζηνπο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο 

 Βειηίσζε ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο ηνπ πξντφληνο 

 Βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ πξνκήζεηαο 

 Αλάπηπμε θαη δηεχξπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Βειηίσζε πνιιαπιψο ηεο δηελέξγεηαο θαη δηεμαγσγήο ησλ πξνκεζεηψλ 

 Παξνρή πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ ηφζν ζηνπο πσιεηέο φζν θαη ζηνπο 

αγνξαζηέο 

 ηελ αλάπηπμε κε δπλακηθνχο ξπζκνχο ηφζν σο πξνο ηα κεγέζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

δηαθηλνχληαη φζν θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνδνκψλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ. 
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Κεθάιαην 2: ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ 

ΣΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

 

 

 

 

 

2.1 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 

H Δπξσπατθή Έλσζε έρεη νξίζεη πιαίζην ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ 

έρνπλ ηεζεί αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

Δπηπιένλ, νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο βξίζθνληαη ζε θάζε εμέιημεο, κε αξθεηέο 

δηαθνξέο ζην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Σν γεγνλφο θαίλεηαη λα 

νθείιεηαη:  

• ζην ζρεηηθφ Ννκνζεηηθφ θαη Καλνληζηηθφ πιαίζην πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ ΔΔ,  

• ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη  

• ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο 

πξνκήζεηεο, ζε φξνπο δηαθάλεηαο θαη νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, γηα ην δεκφζην 

ηνκέα.  

Ζ ηειεπηαία απηή αηηία επεμεγεί ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή πξσηνβνπιηψλ πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηα 

φξηα ηεο ΔΔ.  
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2.2 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία πηνζέηεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. Σα λέα επηρεηξεζηαθά 

κνληέια πξνκεζεηψλ (βι. ελφηεηα 2.4) αζθνχλ πηέζεηο ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ζε 

πνιιαπιά επίπεδα, θαη απαηηνχλ επηιεθηηθέο παξεκβάζεηο ψζηε ην ηειεπηαίν λα κελ 

απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ άκεζε πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξαθηηθψλ.  

Ήδε, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ δξνκνινγεζεί παξεκβάζεηο γηα ε επηθαηξνπνίεζε 

θαη απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζε ζρεηηθνχο θξίζηκνπο 

ηνκείο, φπσο ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη 

θξππηνγξάθεζεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο ζπλνδεχνληαη απφ ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ή πηνζεηνχληαη απφ θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο ελαξκφληζεο, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα (ηερληθή θαη λνκηθή) κε ηα ζπζηήκαηα πνπ 

πηνζεηνχληαη.  

Οη βαζηθφηεξεο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο 

είλαη νη εμήο:  

93/36/ΔΟΚ, 89/665/ΔΟΚ θαη 92/13/ΔΟΚ (Οδεγίεο ελδίθσλ κέζσλ),  

93/38/ΔΟΚ (Οδεγία γηα ηηο πξνκήζεηεο ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο),  

97/52/ΔΔ, 98/4/ΔΔ θαη 2001/78/ΔΔ (νδεγία γηα ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ ζηε 

δεκνζίεπζε ησλ πξνθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ)  

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2004 ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λνκνζεηηθφ παθέην 

νδεγηψλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη εμεδφζεζαλ νη Οδεγίεο 2004/18/ΔΚ2 θαη 

2004/17/EΚ3 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Καλνληζκφο 

1564/20054 ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005 (γηα ηελ θαηάξηηζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ 

πξνο δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νδεγηψλ 2004/17/EΚ θαη 2004/18/EΚ). Ζ ελ ιφγσ 

νδεγίεο επηρεηξνχλ λα δηαιεπθάλνπλ ην ηνπίν ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (πξνκεζεηψλ, 

ππεξεζηψλ θαη έξγσλ) θαη παξέρνπλ έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ειεθηξνληθά, θαηά ηξφπν αλνηρηφ, δηαθαλή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο, 

θαζνξίδνληαο θαλφλεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ θαζψο θαη ηνπο φξνπο 



 

 

31 

γηα ζχγρξνλεο ηερληθέο αγνξάο πνπ βαζίδνληαη ζε ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

Δπηπιένλ, ελνπνηνχλ πξαθηηθά θαη αληηθαζηζηνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο νδεγίεο 

92/50/ΔΟΚ γηα ηηο ππεξεζίεο, 93/36/ΔΟΚ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη 93/37/ΔΟΚ γηα ηα 

δεκφζηα έξγα, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο πνπ ηηο ζπκπιήξσζαλ ή ηηο ηξνπνπνίεζαλ (π.ρ. 

93/38/ΔΟΚ, 97/52/ΔΚ, 98/4/ΔΚ θιπ). Ζ λέα νδεγία πεξηιακβάλεη αξθεηά λέα ζηνηρεία 

θαη νξηζκνχο, γηα παξάδεηγκα:  

• Δηζάγεηαη ε 'ζπκθσλία-πιαίζην' κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη αλαζέηνπζαο αξρήο 

δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ (επεθηεηλφκελεο ζε πέληε έηε ζε εμαηξεηηθά εηδηθέο πεξηπηψζεηο).  

• Πξνζδηνξίδεηαη ν φξνο 'Ζιεθηξνληθφ κέζν' θαη πξνζαξκφδεηαη ε έθθξαζε 'γξαπηψο' 

έηζη ψζηε λα θαιχπηεη "θάζε είδνπο έθθξαζε πνπ απνηειείηαη απφ ιέμεηο ή αξηζκνχο, ε 

νπνία κπνξεί λα δηαβαζηεί, λα αλαπαξαρζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα θνηλνπνηεζεί θαη ε 

νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα".  

• Δλαξκνλίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηηο νδεγίαο 1999/93/ΔΚ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ 

πιαίζην γηα ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο.  

• Λακβάλεηαη ππφςε ε νδεγία 2000/31/ΔΚ πνπ ξπζκίδεη νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

• Πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ πξνζεζκηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ειεθηξνληθά κέζα γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο.  

• ε πεξίπησζε ηδηαίηεξα πνιχπινθσλ ζπκβάζεσλ πξνβιέπεηαη ε πξνζθπγή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζε αληαγσληζηηθφ δηάινγν, έσο φηνπ πξνζδηνξηζηνχλ νη ιχζεηο νη 

νπνίεο ελδερνκέλσο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο.  

• Γπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε ειεθηξνληθνχο πιεηζηεξηαζκνχο, νη νπνίνη κπνξεί λα 

αθνξνχλ είηε κφλν ηηο ηηκέο, εθφζνλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηελ θαηψηεξε ηηκή, είηε ηηο 

ηηκέο θαη/ή ηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ επηζεκαίλνληαη ζηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά.  

• Γπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ: πξφθεηηαη γηα κηα εμνινθιήξνπ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

γηα αγνξέο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ηεο νπνίαο ηα γεληθά δηαζέζηκα ζηελ αγνξά 

ραξαθηεξηζηηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη είλαη πεξηνξηζκέλε 
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ρξνληθψο θαη αλνηθηή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηά ηεο ζε θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο 

πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη έρεη ππνβάιεη ελδεηθηηθή πξνζθνξά ζχκθσλε πξνο ηε 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.  

Ζ πξνζεζκία ελζσκάησζεο ησλ σο άλσ Οδεγηψλ (εηδηθά ηεο 2004/18/ΔΚ) ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ ήηαλ ε 31ε Ηαλνπαξίνπ 2006, σζηφζν ππάξρνπλ θαη 

απνθιίζεηο. Με ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο ζην εζσηεξηθφ δίθαην θαηαξγνχληαη ε 

Οδεγία 92/50/ΔΟΚ, εμαηξέζεη ηνπ άξζξνπ 41 θαη νη Οδεγίεο 93/36/ΔΟΚ θαη 

93/37/ΔΟΚ. 

2.3 ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΩΡΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΗ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

ηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ήδε έρνπλ πινπνηεζεί ιχζεηο ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ θαη ήδε πθίζηαληαη αλαιπηηθά ζρέδηα γηα ηελ ππνζηήξημε νιφθιεξεο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ (ελνπνηεκέλα κεηξψα πξνκεζεπηψλ, πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή 

πξνζθνξψλ, παξαιαβή θαη δηαπξαγκάηεπζε κε ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο, ζχλαςε 

ζχκβαζεο, παξαθνινχζεζε εμέιημεο, θιπ). Ζ ζρεηηθή φκσο «αλσξηκφηεηα» αξθεηψλ 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ δελ ζα πξέπεη λα εθπιήζζεη. Πξφθεηηαη, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, γηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηελ 

ηειεπηαία επηαεηία θαη εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ππφ εμέιημε. Δπηπιένλ, πέξαλ ησλ 

δεηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ θαζ‟ απηήλ, αληηκεησπίδνπλ θαη γεληθφηεξα πξνβιήκαηα 

(δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, κεραληζκφο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ), ηα 

νπνία δελ έρνπλ ζπρλά ζπλνιηθψο επηιπζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

Άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ εζηηάδνπλ ζηελ ηππνπνίεζε θαη ε 

αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία 

ησλ εγγξάθσλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ απνηειεί έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα. Ζ αλάπηπμή 

ηνπο είλαη ζεκαληηθή, ηδίσο γηα ηε ζπκκεηνρή κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

(ΜΜΔ) ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο. Ζ έιιεηςε εληαίσλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα 

ηνπο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο νη εθαξκνγέο 
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πιεξνθνξηθήο ζηελ αγνξά λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηεο 6εο Έθζεζεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηα Κξάηε – Μέιε ηεο ΔΔ25 13 (ε έξεπλα 

δηεμήρζε απφ ηελ εηαηξία Capgemini ηνλ Απξίιην ηνπ 2006, θαη δεκνζηεχηεθε ηνλ 

Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο) είλαη εκθαλήο ε ζεκαληηθφηαηε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί 

θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζην δήηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. πσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα, ζε 15 απφ ηηο 27 ρψξεο ηεο ΔΔ, νη 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο έρνπλ θηάζεη ζην επίπεδν ηεο πιήξνπο ειεθηξνληθήο 

δηαζεζηκφηεηαο, θαη απνηεινχλ, ζπλνιηθά, πξφηππν παξνρήο πξνεγκέλσλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ. Σν γεγνλφο θαίλεηαη λα νθείιεηαη ηφζν ζην ζρεηηθφ Ννκνζεηηθφ 

θαη Καλνληζηηθφ πιαίζην πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ ΔΔ, φζν θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ζε φξνπο 

δηαθάλεηαο θαη νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, γηα ην δεκφζην ηνκέα. 

 

 

Γεκφζηεο πξνκήζεηεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ 

 

Δίλαη απαξαίηεην λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ν φξνο «ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο» 

πεξηιακβάλεη έλα επξχηαην θάζκα δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εθαξκνγψλ. Χο 

απνηέιεζκα, ζπζηήκαηα πνπ εληάζζνληαη, γεληθψο, ζηελ θαηεγνξία απηή, είλαη δπλαηφλ 

λα δηαθέξνπλ, κεηαμχ άιισλ, σο πξνο:  
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Σν βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ππνζηεξίδνπλ ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο φιεο δηεμαγσγήο ησλ 

δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ: Σαμηλφκεζε θαη θσδηθνπνίεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο 

πξνκήζεηα, ζπγθέληξσζε / νκαδνπνίεζε αηηεκάησλ απφ πνιιαπινχο δεκφζηνπο θνξείο, 

πξνγξακκαηηζκφο πξνκεζεηψλ, αλάπηπμε κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ, θαηάξηηζε θεηκέλσλ 

(ηεπρψλ) δεκνπξάηεζεο θαη δεκνζηνπνίεζε απηψλ, ππνζηήξημε δεκνζίσλ θνξέσλ θαη 

πξνκεζεπηψλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ, αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, 

θαηαθχξσζε δηαγσληζκψλ θαη ζπκβαζηνπνίεζε, ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θ.ιπ.  

Σνλ ηχπν ή ηνπο ηχπνπο ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

έθαζην ζχζηεκα (π.ρ., ειεθηξνληθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν)  

Σν εχξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ) πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 

ζχζηεκα.  

Σε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη δηαζχλδεζε κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θχξηα ή 

ππνζηεξηθηηθά (π.ρ., ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο), δεηήκαηα 

αζθαιείαο / δηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θ.ιπ.  

Σν πιήζνο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπληνληζκνχ ηνπο.  

ηελ αλαθνξά ηνπ IDABC “State of the art report (case studies on European 

electronic public procurement projects) - July 2004” εμεηάδνληαη πξαθηηθέο 

Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ 

επηιεγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Οη πιαηθφξκεο ησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαιχπηνπλ 

ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο (φπσο eTendering, eAwarding, eOrdering, eInvoicing, 

ePaymernt) θαη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

νπνηνζδήπνηε ηζρπξηζκφο πεξί «νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνκεζεηψλ». ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο -θαη ρσξίο λα ππνηηκάηαη ε ρξεζηκφηεηα αθφκε 

θαη ζπζηεκάησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ- πξφθεηηαη θπξίσο γηα Γηαδηθηπαθνχο Σφπνπο φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηηο πξνκήζεηεο δεκνζίσλ θνξέσλ θαη 

πξφζβαζε ζηα αληίζηνηρα θείκελα δηαγσληζκψλ, κε ηε δπλαηφηεηα -θαηά θαλφλα- 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

Ζ πξφθιεζε γηα απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη ε αλάγθε γηα ηε κέγηζηε αζθάιεηα θαη ε 

πιήξεο εθαξκνγή ησλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ κηαο δεκφζηαο πξνκήζεηαο. Παξάδεηγκα 

είλαη ε Γεξκαληθή θπβέξλεζε ε νπνία αλέπηπμε κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα κηα δεκφζηα 

ζχκβαζε, εθηελή βάζε δεδνκέλσλ θαη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 

θαη αξρεηνζέηεζε ησλ εηαηξηψλ πνπ θάλνπλ ηελ απνζήθεπζε απηή. Ζ ηαπηνπνίεζε απηή 

είλαη ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα δεκφζηα αξρή ζέιεη λα πιεξνθνξεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα πηζαλέο αιιαγέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθήξπμεο. Σν ζχζηεκα 

επηηξέπεη επίζεο ηε ιεηηνπξγηθή δπλαηφηεηα ππνβνιήο θσδηθνπνηεκέλσλ δεκνπξαζηψλ 

κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Έηζη, αλ κηα εηαηξία ζέιεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζα πξέπεη λα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην ινγηζκηθφ & εμνπιηζκφ γηα ηε 

δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ.  
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ηελ παξνχζα θάζε δελ εθαξκφδεηαη κηα ζηαζεξή λνκηθή βάζε γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

δεκνπξαζίεο. Κάπνηα θξάηε-κέιε εξγάδνληαη κε "πεηξακαηηθή" λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ 

λα εθαξκφδνπλ πηινηηθά πξνγξάκκαηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Πάλησο, νη λέεο θνηλνηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζέηνπλ θαλφλεο θαη γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

δεκνπξαζίεο.  

Μηα ζεηξά δεκφζησλ αξρψλ ζηελ Δπξψπε έρνπλ αλαπηχμεη ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο, 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνθεξχζζνπλ, αιιά θαη ηε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ. Οη αξκφδηνη γηα πξνκήζεηεο ππάιιεινη απηψλ ησλ θνξέσλ 

κπνξνχλ λα παξαγγέιλνπλ πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο, 

δίρσο λα "αλνίγνπλ" δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ. πλήζσο, νη εηαηξίεο πνπ θαηαρσξνχληαη 

ζε απηνχο ηνπο θαηαιφγνπο έρνπλ κηα ζχκβαζε-πιαίζην κε ηε δεκφζηα αξρή. 

2.3.1 Γεκόζηα Αγνξά, Γαιιία 

Ζ «Γεκφζηα Αγνξά» είλαη κία πξνεγκέλε ειεθηξνληθή αγνξά, ε νπνία εμππεξεηεί ηε 

δηελέξγεηα θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο Γαιιηθήο θπβέξλεζεο, κε 

ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, επηηξέπνληαο 

ζηνλ κελ Γεκφζην ηνκέα λα δεκνζηεχεη ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ειεθηξνληθά, 

ζηηο δε επηρεηξήζεηο λα ππνβάιινπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο πξνζθνξέο ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηε «Γεκφζηα Αγνξά», ε Γαιιία πηνζέηεζε έλα λέν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2005, νη Γαιιηθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο δελ έρνπλ πιένλ ην δηθαίσκα άξλεζεο απνδνρήο 

πξνζθνξψλ πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά. Καη΄ απηφ ηνλ ηξφπν, ε Γαιιία έρεη 

ζεκεηψζεη έλα ζεκαληηθφηαην βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απνυινπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Πξφθεηηαη γηα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ε νπνία 

πξνρσξεί πέξα θαη απφ ηηο ζπζηάζεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 2004/17/EΔ θαη 

2004/18/ΔΔ γηα ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο.  

Ζ «Γεκφζηα Αγνξά» απνηειείηαη απφ έλαλ Γηθηπαθφ ηφπν (www.marches-

publics.gouv.fr/) κέζσ ηνπ νπνίνπ νη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ δπλαηφηεηεο ηφζν 

πξφζβαζεο ζε δηαθεξχμεηο δηαγσληζκψλ, φζν θαη ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

ζνλ αθνξά ην δεκφζην ηνκέα, ε «Γεκφζηα Αγνξά» πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πνπ επηηξέπνπλ ηε 
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δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ θάζε ηχπνπ, ζε ζπκθσλία κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα 

Κξαηηθψλ πκβάζεσλ.  

Απνηειέζκαηα: Ζ ππεξεζία, ε νπνία βξίζθεηαη πιένλ ζε πιήξε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία, θαηά ηνπο 4 πξψηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο, δεκνζίεπζε ειεθηξνληθά 

πεξηζζφηεξεο απφ 2.500 πεξηιήςεηο δηαθεξχμεσλ θαη 1.300 πιήξεηο δηαθεξχμεηο 

δηαγσληζκψλ (Πξνζθιήζεηο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο). Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ε 

ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο εγγπάηαη απμεκέλε δεκνζηφηεηα ησλ θξαηηθψλ δηαγσληζκψλ 

θαη βειηησκέλε πξφζβαζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

Γεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.  

2.3.2 ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ γηα ηε Γηαρείξηζε Ηιεθηξνληθώλ 

Πξνκεζεηώλ (ETHICS), Γαλία 

Ζ δεκφζηα εηαηξία Δζληθέο Πξνκήζεηεο Γαλίαο (SKI) αλήθεη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο (55%) θαη ηελ Δζληθή Έλσζε ΟΣΑ (45%) ηεο Γαλίαο. ηελ απνζηνιή ηεο 

πεξηιακβάλνληαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ Πξνκεζεηψλ, ε δεκνπξάηεζή ηνπο 

θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσληψλ- πιαηζίσλ γηα ηηο πξνκήζεηεο εθ κέξνπο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηεο Γαλίαο.  

Ζ εηαηξία αλέπηπμε ην ζχζηεκα ETHICS, κία πξνεγκέλε εθαξκνγή Ζιεθηξνληθψλ 

Πξνκεζεηψλ, ε νπνία θαιχπηεη ην πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηελέξγεηα πξνκεζεηψλ (πξνγξακκαηηζκφο, πξνεηνηκαζία θαη δεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ, 

δηαρείξηζε φισλ ησλ αθφινπζσλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ). Σφζν ε πξνθήξπμε ησλ 

δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, φζν θαη ε δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη κε ηξφπν δηαθαλή θαη 

αζθαιή.  

Ζ εθαξκνγή ETHICS έρεη αλαπηπρζεί σο ζπλδπαζκφο κίαο εζληθήο δηθηπαθήο πχιεο 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet). Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, 

παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δεκφζηνπο 

δηαγσληζκνχο, αιιά θαη εξγαιεία δηεπθφιπλζεο ηεο ξνήο εξγαζηψλ ησλ ππαιιήισλ θαη 

αμησκαηνχρσλ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ.  

 



 

 

39 

1. Σν ETHICS είλαη ην πξψην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ πνπ 

θαιχπηεη φιεο ηηο θάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα πξνκεζεηψλ (εζσηεξηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο, δεκνζηνπνίεζε ελδηαθέξνληνο, εμνπζηνδφηεζε πξνκεζεπηψλ, 

εηνηκαζία εγγξάθσλ δεκνπξάηεζεο θαη εξσηεκαηνινγίσλ, επίιπζε εξσηεκάησλ/ 

παξνρή δηεπθξηλίζεσλ, αζθαιήο θαηαρψξηζε/ ειεθηξνληθή απνζήθεπζε /αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ). Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη Τπνδνκήο Γεκνζίνπ Κιεηδηνχ 

αλαδεηθλχεη ην ζχζηεκα πξσηνπφξν ζηνλ ηνκέα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ.  

2. Πεξηζζφηεξνη απφ 11.500 Γεκφζηνη Οξγαληζκνί θαη 1.200 ζπκβεβιεκέλνη 

πξνκεζεπηέο έρνπλ εγγξαθεί ζην ζχζηεκα. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

απμάλεηαη κε κέζν ξπζκφ 35% εηεζίσο, έρνληαο θηάζεη ην 2005 ηα 7 δηο Γαληθέο 

Κνξφλεο.  

2.3.3 Ηιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζηελ Ιηαιία 

Ζ Consip S.p.A, επηρείξεζε πνπ ειέγρεηαη απφ ην ηηαιηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, αλέιαβε απφ ην Τπνπξγείν λα αλαπηχμεη κηα επηηπρή πιαηθφξκα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. ηφρνο απηήο ηεο αλάζεζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο 

ζχγρξνλνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ψζηε λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη θαη 

λα εμππεξεηεζνχλ θαιχηεξα νη αλάγθεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Οη ελέξγεηεο πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηελ Consip S.p.A πεξηιακβάλνπλ:  

 Άκεζε ππνζηήξημε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ήδε 

πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ.  

 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο έξγνπ ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα λα αλαπηχμνπλ δηθέο ηνπο πιαηθφξκεο θαη ζηξαηεγηθέο 

πξνκεζεηψλ.  

 Μεηαθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.  

Απφ ην 2002, νη δξαζηεξηφηεηεο πξνκεζεηψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ ηηαιηθψλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ έρνπλ ελνπνηεζεί κέζσ ηεο αλάπηπμεο εζληθήο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ πιαηθφξκα ηεο Consip.  
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Απνηειέζκαηα: Ζ πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ηεο Consip έρεη 

ζεκαληηθφηαηε απήρεζε. Σν 2001, πξνκήζεηεο χςνπο 4,3 δηζεθαηνκκπξίσλ € 

δηελεξγήζεθαλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο, κε εμνηθνλφκεζε πφξσλ πνπ ππνινγίδεηαη ζε 1,4 

δηζεθαηνκκχξηα €. Σν 2003 ηα πνζά απηά είραλ απμεζεί ζε 15 θαη 3,2 δηζεθαηνκκχξηα € 

αληίζηνηρα.  

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ αλαιχεηαη εθηελέζηεξα ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Ηηαιία. 

2.3.4 Ηιεθηξνληθέο Γεκόζηεο Πξνκήζεηεο ζηελ Πνξηνγαιία 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ πνξηνγαιηθνχ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ 

(www.compras.gov.pt) είλαη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο, ε 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ, θαη ε πξναγσγή ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ δχν εηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (2003-04), ε εζηίαζε ήηαλ 

ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ. ηελ πηινηηθή 

απηή θάζε, ην πξφγξακκα πεξηειάκβαλε νθηψ Τπνπξγεία θαη νιηγάξηζκεο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη θαηεγνξίεο πξντφλησλ.  

Σελ παξνχζα ζηηγκή, ην πξφγξακκα βξίζθεηαη ζε θάζε γελίθεπζεο/δηεχξπλζεο, κε 

ζθνπφ λα θαιχςεη φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, θαη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ήδε άκεζα θαη ηα 16 Τπνπξγεία ηεο 

πνξηνγαιηθήο θπβέξλεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ), 794 δεκφζηεο ππεξεζίεο, 1.374 ρξήζηεο θαη 94 δηαδηθαζίεο 

δηαπξαγκάηεπζεο/ ζπγθεληξσηηθψλ αγνξψλ.  

Δμνηθνλόκεζε πόξσλ (ηξέρνπζα θαη δπλεηηθή): Έσο ζήκεξα, κέζσ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αγνξέο χςνπο πεξίπνπ 40 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ 

(26 εθαηνκκχξηα Δπξψ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2006), κε εμνηθνλφκεζε πφξσλ 

ππνινγηδφκελε ζην 20%. Ζ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ πνπ αλακέλεηαη απφ ηελ ελ 

εμειίμεη εμάπισζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θζάλεη ηα 250 εθαηνκκχξηα Δπξψ/ έηνο.  

2.3.5 ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Πξνκεζεηώλ ηεο νπεδίαο (SFTI) 

Σν ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θάλεη νπζηαζηηθή εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Δληνχηνηο, νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δελ 
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κπνξεί λα αλακέλεηαη λα εθαξκφζνπλ δηαθνξεηηθέο ιχζεηο γηα δηαθνξεηηθνχο 

αγνξαζηέο (Γεκφζηεο Αξρέο). ηε νπεδία, έγηλε θαηαλνεηφ απφ ηα αξρηθά ζηάδηα φηη ε 

χπαξμε θνηλψλ πξνηχπσλ ζα δηεπθφιπλε ηε δηαδηθαζία γηα φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε: 

αγνξαζηέο, πξνκεζεπηέο θαη πξνκεζεπηέο ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο.  

Ζ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή θπβέξλεζε, θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

πλδέζκνπ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο νπεδίαο, πινπνηεί ην έξγν SFTI, πνπ πεξηιακβάλεη 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα:  

Σελ αλάπηπμε πξφηππσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, κελπκάησλ θαη δεδνκέλσλ γηα 

ηε δηαθνξεηηθά ζελάξηα  

Σελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο πιεξνθνξηθήο (ΗΣ) γηα ηηο 

Γεκφζηεο Αξρέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

χλδεζκν Δηαηξεηψλ Πιεξνθνξηθήο νπεδίαο  

Έλα πξφγξακκα αχμεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη 

ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, δειηία ηχπνπ θ.ιπ. γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

εκηλάξηα γηα πξνκεζεπηέο, κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ ην 

πξφηππν ινγηζκηθφ πνπ έρεη παξαρζεί εζσηεξηθά  

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ Κνκηζηφλ ζηε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο επαλάιεςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ  

Απνηειέζκαηα: Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% φισλ ησλ Γεκφζησλ Φνξέσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) είλαη ή ζα ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα. Απφ εθείλνπο πνπ ήδε ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα SFTI, θαλέλαο δελ έρεη 

πεη φηη ην έρεη κεηαληψζεη, θαη 95% πξνγξακκαηίδνπλ λα ζπλερίζνπλ θαη λα απμήζνπλ 

ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο.  

2.4 ΔΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

ηελ Διιάδα έλα κεγάιν κέξνο ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ δηελεξγνχληαη απφ έλα 

θεληξηθφ φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο.  
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Ζ δηαδηθαζία εθηέιεζεο κηαο δεκφζηαο πξνκήζεηαο, δειαδή κηαο αγνξάο αγαζψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ελφο δεκφζηνπ θνξέα, μεθηλά κε ηελ εθδήισζε ηεο αλάγθεο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα. πγθεθξηκέλα, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξείνπ (ΓΓΔ) 

ελεκεξψλεη κηα θνξά ην ρξφλν (γχξσ ζην επηέκβξην) κε εηδηθή εγθχθιην ηνπο θνξείο 

θαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ πξνκεζεηψλ γηα ην 

επφκελν έηνο. Ζ ΓΓΔ. ζπγθεληξψλεη ηηο πξνκήζεηεο ησλ θνξέσλ, θαηαξηίδεη ην Δληαίν 

Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (ΔΠΠ) θαη ην ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνπο Τπνπξγνχο 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Ζ δεκνζίεπζε ηνπ ΔΠΠ αθνινπζείηαη απφ ηελ 

πξνθήξπμε ησλ αληίζηνηρσλ δηαγσληζκψλ. Ζ δηαδηθαζία ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο:  

1. Πξνεηνηκαζία Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ  

2. Καηάξηηζε θαη Σξνπνπνίεζε ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ  

3. Γεκνζίεπζε θαη Γηελέξγεηα Γηαγσληζκψλ  

4. Τπνβνιή Αηηήζεσλ πκκεηνρήο (γηα θιεηζηφ δηαγσληζκφ)  

5. Τπνβνιή πξνζθνξψλ απφ πξνκεζεπηέο  

6. Αμηνιφγεζε θαη Δπηινγή πξνκεζεπηψλ  

7. Πνξεία πκβάζεσλ  

8. Απνινγηζκφο ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ  

Σν κέρξη πξφζθαηα πθηζηάκελν ζχζηεκα θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ δηέπεηαη απφ έλα 

πεξίπινθν λνκηθφ θαζεζηψο, κε πιήζνο δηαηάμεσλ, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ λα είλαη ρξνλνβφξα, πςεινχ 

θφζηνπο (ηφζν γηα ην δεκφζην, φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) θαη αδηαθαλήο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο νη δηαγσληζκνί θαηαθπξψλνληαη 3 ή 4 ρξφληα κεηά ηελ πξνθήξπμε 

ηνπο (ιφγσ πξνζθπγψλ, είηε δηνηθεηηθψλ, είηε δηθαζηηθψλ), κε απνηέιεζκα πνιινί 

δεκφζηνη θνξείο θαη νξγαληζκνί λα κε κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο 

ηνπο πνιίηεο. Δπηπιένλ, ε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ 

ηνπ δεκνζίνπ απνηξέπεη λένπο πξνκεζεπηέο απφ ηε ζπκκεηνρή, άξα πεξηνξίδεη ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηειηθά αλεβάδεη ηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην αγνξάδεη. 
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2.4.1 Μνληέιν Γεκόζησλ Πξνκεζεηώλ - Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

Τπεχζπλε γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. Μέζσ ηεο ΓΓΔ πξνγξακκαηίδνπλ ηηο 

πξνκήζεηέο ηνπο νη πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη θνξείο θαη ππεξεζίεο (Τπνπξγεία, 

Ννζνθνκεία, ΔΛ.Α., Γ.Δ.., Ππξνζβεζηηθφ ψκα), νη Γ.Δ.Κ.Ο. (Ο..Δ., Ο.Α..Α.) θαη 

νη θνξείο ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο (Πεξηθέξεηεο, Ννκαξρίεο θιπ.). 

Ζ χπαξμε ελφο θεληξηθνχ νξγάλνπ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ 

πιενλεθηεί έλαληη ελφο απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θπξίσο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

• Δθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαζψο νη πξνκήζεηεο δηελεξγνχληαη απφ κία αξρή, ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο θαη κε εληαίνπο θαλφλεο δηεμαγσγήο. 

• ηξαηεγηθφο/ καθξνρξφληνο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπληνληζκφο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε εζληθφ επίπεδν. 

• Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη έιεγρνο 

ησλ δηαδηθαζηψλ. 

• Οθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πείξα θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ επηκέξνπο 

Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

• Υξήζε θνηλψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.  

Παξφκνηα αληίιεςε, δειαδή ε χπαξμε ελφο θεληξηθνχ θνξέα εθηέιεζεο θαη ειέγρνπ 

ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, επηθξαηεί θαη ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε (π.ρ. 

Αγγιία, Γαιιία, Βέιγην θιπ.).  

Ζ δηαδηθαζία ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θχξηεο θάζεηο:  

• Δθδήισζε αλαγθψλ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ θαη ζρεδηαζκφο ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνκεζεηψλ ζε εηήζηα βάζε.  

• Πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη επηινγή ηεο πην 

ζπκθέξνπζαο ιχζεο θαη ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο (γηα θάζε πξνκήζεηα).  

• Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
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Ζ θχξηα αξκνδηφηεηα ηεο ΓΓΔ εληνπίδεηαη ζηε δεχηεξε θαη πην πνιχπινθε θάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, ελψ ζπκκεηέρεη θαηά ηξφπν θαζνξηζηηθφ ζηελ πξψηε, θπξίσο φζνλ αθνξά 

ηε ζπγθέληξσζε ησλ αηηήζεσλ πξνκεζεηψλ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ θαη ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ. ρεηηθά κε ηελ ηξίηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

εθηέιεζε κηαο πξνκήζεηαο παξαθνινπζείηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηηο «Δπηηξνπέο 

Παξαιαβήο» πνπ είηε νξίδνληαη θαη επνπηεχνληαη απφ ηε ΓΓΔ κέζα απφ θαηάινγν πνπ 

ππνβάιιεη ν εθάζηνηε θνξέαο, είηε βξίζθνληαη ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ θνξέα.  

Χζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλνη θνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πξνκήζεηέο ηνπο κε δηθή 

ηνπο επζχλε θαη επνπηεία ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηεο ΓΓΔ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο (γηα ηηο ακηγψο ζηξαηησηηθέο πξνκήζεηεο πνπ εγγξάθνληαη 

ζην εληαίν εμνπιηζηηθφ πξφγξακκά ηνπ), ε Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). Οη πεξηπηψζεηο ησλ θνξέσλ θαη ησλ 

θαηεγνξηψλ πξνκεζεηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ δηθαηνδνζίαο ηεο ΓΓΔ 

νξίδνληαη επαθξηβψο απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην. 

2.4.2 Δζληθή λνκνζεζία & ξπζκίζεηο 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ 

αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην δεκνζίσλ 

πξνκεζεηψλ. Σν πθηζηάκελν λνκηθφ απηφ πιαίζην απαξηίδεηαη απφ κία ζεηξά λφκσλ, 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη θνηλνηηθψλ νδεγηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ην χςνο ηεο πξνκήζεηαο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ 

ηηο εζληθέο δηαηάμεηο είλαη νη εμήο:  

• Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. Π.Γ. 394/96 ΦΔΚ 266/Α/4.12.1996.  

• Ο Νφκνο 2286/1995 - Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ,  

• Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ. 370/95/14.9.1995 - πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ην Κνηλνηηθφ δίθαην, εηδηθφηεξα πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 93/36 ΔΔ ηεο 14 

Ηνπλίνπ 1993 (ΔΔ αξηζκ. 199 ηεο 9.8.1993, ζει. 1) πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ.  
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• Ο Νφκνο 2362/1995 - Γηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ πεξί ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ),  

• Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Π1-1893/98 πεξί ηήξεζεο κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ  

• Ο Νφκνο 2522/8.9.1999 - Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα 

κε ηελ νδεγία 89/665.  

• Ζ Οδεγία 2004/17/ΔΚ ΠΔΡΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΣΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΤΝΑΦΖ 

ΤΜΒΑΔΧΝ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΟΤ ΤΓΑΣΟ, ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΣΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

• Ζ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ΠΔΡΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΣΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΤΝΑΦΖ 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΧΝ, ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

Μέζα ζην 2007, ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ππεγξάθεζαλ ηξία λέα Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα. Δίλαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 118/2007(ΦΔΚ 105/Α/10.7.2007), 

59/2007 (ΦΔΚ 63/Α/16.3.2007) θαη 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16.3.2007). Με ην πξψην 

ζεζπίδεηαη λένο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη αλαζεσξείηαη ν ηζρχσλ 

Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΠΓ 394/96) θαη κε ηα άιια δχν 

ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη Οδεγίεο 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ 

αληίζηνηρα.  

• Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Τπ' Αξηζκ. 59: Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ ''πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε (ΦΔΚ Α 63)  

• Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Τπ' Αξηζκ. 60: Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ''πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ'' φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 

2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005 (ΦΔΚ Α 64)  

ην λέν θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 118/2007) εηζάγνληαη δηαηάμεηο 

νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηε δηεχξπλζε ηεο 
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ζπκκεηνρήο ηφζν ζηνπο θιεηζηνχο, φζν θαη ζηνπο αλνηρηνχο δηαγσληζκνχο, 

πξνβιέπνληαη απζηεξφηεξεο πνηλέο γηα φζνπο δελ ηεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ δηαγσληζκψλ 

θαη, παξάιιεια, δηαηεξείηαη έλα κεγάιν ηκήκα ξπζκίζεσλ ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ, 

κεηά ηελ άξζε ελλνηνινγηθψλ αζαθεηψλ πνπ είραλ εληνπηζηεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Με ηηο αιιαγέο απηέο αίξνληαη νξηζκέλεο ελλνηνινγηθέο θαη άιιεο αζάθεηεο ηνπ ελ ηζρχ 

ΠΓ θαη πεξηνξίδνληαη νη «δηαθξηηηθέο επρέξεηεο» ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηφζν ζηε 

ζχληαμε ησλ φξσλ ησλ δηαθεξχμεσλ, φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Ο λένο 

θαλνληζκφο ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008, ψζηε φινη νη δηαγσληζκνί απφ ην 

λέν έηνο λα πξνθεξπρζνχλ κε ην λέν ηξφπν.  

Σέινο, εηνηκάδεηαη ζρέδην λφκνπ γηα ηελ ίδξπζε Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο 

Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ, πνπ ζα ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ζε φιεο ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο.  

ρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζην ρψξν ηεο Τγείαο, ηνλ Μάην ηνπ 2007 

θαηαηέζεθε ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ην ζρέδην λφκνπ «πξνκήζεηεο θνξέσλ 

επνπηεπφκελσλ απφ ην ΤΤΚΑ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ην νπνίν ζπλνπηηθά εηζάγεη πνπ 

ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε αιιά δελ έρεη αθφκα γίλεη κέξνο ηεο λνκνζεζίαο. 

Έρνπλ αλαθνηλσζεί νξηζκέλεο αιιαγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ αμηνπνίεζε 

πθηζηάκελσλ δνκψλ ηνπ ΤΤΚΑ φπσο ε ΓΔΠΑΝΟΜ, ην ΗΦΔΣ θαη ην ΔΚΔΒΤΛ νη 

νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζέκα ησλ πξνκεζεηψλ. Μέρξη λα 

νξηζηηθνπνηεζεί ην λνκνζρέδην νη πξνκήζεηεο γίλνληαη κε βάζε ην Ν2955/2001 θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επηθέξεη νη λφκνη Ν. 3329/Φ. 81Α/4.4.05 θαη N. 3527/Φ. 

25Α/9.2.07. Σν ζρέδην λφκνπ «πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην ΤΤΚΑ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» ζπλνπηηθά εηζάγεη:  

1. Σε δεκηνπξγία θεληξηθήο επηηξνπήο πξνκεζεηψλ γηα φιεο ηηο κνλάδεο πγείαο κε ζηφρν 

ηε θαηάξηηζε εληαίνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ. Ζ επηηξνπή είλαη ελλεακειήο θαη 

ππάγεηαη θαηεπζείαλ ζηνλ Τπνπξγφ.  

2. Σε δηελέξγεηα θεληξηθψλ δηαγσληζκψλ απφ ην Ηλζηηηνχην Φαξκαθεπηηθήο Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγίαο - ΗΦΔΣ θαη ηε ΓΔΠΑΝΟΜ αλάινγα κε ηα πξνο πξνκήζεηα είδε (άξζξν 

9 ηα είδε πνπ αθνξνχλ ηνλ ΗΦΔΣ) θαη άξζξν 10 απηά πνπ αθνξνχλ ηε Γεκφζηα 

Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ – ΓΔΠΑΝΟΜ.  

3. Σε δεκηνπξγία εγθεθξηκέλνπ κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ θαη ππεξεζηψλ ην νπνίν ζα 

ηεξείηαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Βηνινγηθψλ Τιηθψλ (ΔΚΔΒΤΛ).  



 

 

47 

4. Οη πξνθεξχμεηο ζα γίλνληαη κε βάζε ηα Π.Γ. 394/96 θαη Π.Γ. 60 /2007  

5. Πξνβιέπνληαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 6 κελψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ηξερνπζψλ 

πξνκεζεηψλ απφ ηα λνζνθνκεία  

6. Γελ ππάξρεη νπδεκία αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

(ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο) θαη ε φπνηα ειεπζεξία έγθεηηαη ζηελ εξκελεία ηνπ Π.Γ. 

60/2007.  

7. ην ππνπξγείν πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο δηαρσξίδεη ηνπο θνξείο ηνπ απφ ην 

Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο  

Οη Δπηπηψζεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ εθφζνλ ςεθηζηεί είλαη φηη:  

1. Κεληξηθνπνηεί θαηά απφιπην ηξφπν ηεο πξνκήζεηεο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ  

2. Δληζρχεη ηξεηο πθηζηάκελνπο θνξείο ην ΗΦΔΣ, ην ΔΚΔΒΤΛ θαη ηε ΓΔΠΑΝΟΜ  

3. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζην ΔΚΔΒΤΛ, πξνβιέπεηαη λα ιάβεη θαη ηππηθή κνξθή ην 

κεηξψν πξνκεζεπηψλ ην φπνην θαηαξηίδεηαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠ ηεο ΚηΠ  

Δλδερνκέλσο λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ λφκνπ θαζψο ην 

δηάζηεκα ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ είλαη κηθξφ. 

2.4.3 Δζληθόο ζρεδηαζκόο γηα Ηιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο 

Ζ λέα Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013 εληζρχεη ην ξφιν ηνπ πθηζηάκελνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» 2000-2006, 

δηνξζψλνληαο ηηο ζηνρεχζεηο ηνπ. Πεξαηηέξσ απαληά ζηηο πξνθιήζεηο ηεο Γ‟ 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ελψ είλαη ζπκβαηή κε ηελ λέα 

επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο «i2010» θαη ην ζρέδην δξάζεο 

«Jobs & Growth» ηεο Δ.Δ. πνπ θαηαξηίζζεθαλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2005. Γηα 

ηελ Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013, νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

είλαη ην κέζν γηα κηα νηθνλνκία πην δπλακηθή θαη γηα πνιίηεο κε θαιχηεξε πνηφηεηα 

θαζεκεξηλήο δσήο. Οη ζηξαηεγηθνί άμνλεο ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη:  

Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ, κε πξαθηηθφ ηξφπν  
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Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο είλαη έμη - ηέζζεξηο αθνξνχλ ζηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη δπν ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο:  

i. Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο επηρεηξήζεηο  

ii. Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη παξάιιειε αλαδηνξγάλσζε 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  

iii. Τπνζηήξημε ησλ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ  

iv. Πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ  

v. Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ησλ ΣΠΔ, θαη  

vi. Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πνιίηε.  

ην πιαίζην ηνπ ΔΠ ΚηΠ 2000-2006 θαη ηνπ 2
νπ 

άμνλα ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 

2007-2013 εληάζζεηαη θαη ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο. 

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ γηα «Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη παξάιιειε αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα» πξνβιέπεηαη δξάζε 

γηα «Παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζην δεκφζην ηνκέα». Ζ δξάζε απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008 θαη ηελ 

αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ (ΔΓΖΠ) ζην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη έσο ην 2013 ε επέθηαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη ησλ ΟΣΑ, απφ έλα ζπγθεθξηκέλν χςνο δαπάλεο πνπ ζα θαζνξηζηεί. 
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Δηθφλα 1: Κξίζηκεο δξάζεηο γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο 

Πεγή: Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006 – 2013 - Πξφηαζε πξνο δεκφζηα δηαβνχιεπζε, 

Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο, Ηνχιηνο 2005 

 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ (ΔΖΓΠ) θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πθηζηακέλεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο 

θξαηηθέο πξνκήζεηεο, επηρεηξείηαη :  

1. ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ απινπνίεζε θαη εμνξζνινγίθεπζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα δεκφζηεο πξνκήζεηεο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ πξνο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ.  

2. ε κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

δηαδηθαζηηθφ κέξνο ησλ δηαγσληζκψλ.  

3. ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηνπο δηαγσληζκνχο, κε ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ.  
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4. ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, κε ηε δπλαηφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ 

λα ιακβάλνπλ πιήξεηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ επίθεηληαη θαη πνπ 

εθηεινχληαη ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Δληαίν Πξφγξακκα 

Πξνκεζεηψλ.  

5. ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ησλ δηαγσληζκψλ, θαζψο ζα εθπιεξψλνληαη 

νη απαηηήζεηο δηαθάλεηαο πνπ ζέηεη ε νδεγία 2004/18/EC γηα ηε ζπληφκεπζε ησλ 

ρξφλσλ εθηέιεζεο ησλ δηαγσληζκψλ.  

6. ε απφθηεζε ρξήζηκσλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαθεξχμεσλ θαη 

ζπκβάζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο πξνκεζεηψλ, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ απνινγηζηηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη κέζσ ηεο ζχλαςεο 

ζπκθσληψλ πιαίζην θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ αγνξψλ.  

Με ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ αλακέλεηαη:  

ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαγσληζκψλ  

ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ, θαη ηδίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ  

ε αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο  

ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ.  

2.5 ΔΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Σν έξγν «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ – ΔΖΓΠ» 

δεκνπξαηήζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2006 θαη απνηειεί έξγν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Μέηξν 3.1 «Γεκηνπξγία επλντθνχ 

ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα», κε θνξέα πινπνίεζεο ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ.  

Μέζσ ηνπ ΔΓΖΠ ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, αιιά 

ηειηθά θαη ζε φινπο ηνπο θνξείο πνπ εληάζζνληαη ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, 

λα δηελεξγνχλ δηαγσληζκνχο ειεθηξνληθά, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη 

ην Γηαδίθηπν. ια ηα ζρεηηθά κε έλα δηαγσληζκφ έγγξαθα ζα κπνξνχλ, φηαλ ην έξγν 

νινθιεξσζεί, λα ππνβάιινληαη ή/ θαη λα δεκνζηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά: ε πξνθήξπμε, 
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νη πξνδηαγξαθέο, νη πξνζθνξέο, θιπ. Δπηπιένλ, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 

ρψξα καο ζα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη θαη λέεο κεζνδνινγίεο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, 

φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο θνηλνηηθέο νδεγίεο 17 & 18/2004, πξνο ηηο 

νπνίεο ην εζληθφ καο δίθαην έρεη ήδε ελαξκνληζζεί (ελδεηθηηθά, νη ειεθηξνληθνί 

αλάζηξνθνη πιεηζηεξηαζκνί, νη ζπκθσλίεο – πιαίζην, θιπ).  

Σν ΔΖΓΠ έρεη ζηφρν αθελφο λα βειηηψζεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ θαη αθεηέξνπ λα 

πξνδηαγξάςεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε λέσλ κνληέισλ. ην πιαίζην 

απηφ, ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΖΓΠ κπνξεί λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζηνπο παξαθάησ 

άμνλεο δξάζεο:  

• Μεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ, κε ζηφρν ηελ 

επηηάρπλζε θαη απινχζηεπζε ηφζν ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηεο.  

• Τπνζηήξημε λέσλ πξαθηηθψλ (ζπκθσλίεο-πιαίζην, ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο).  

• Λνγηθή δηα-δηθηχσζε ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (πξνκεζεπηψλ) κε ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ.  

• Βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο κεραλνγξάθεζεο θαη πιεξνθνξηθήο ππνδνκήο ηεο ΓΓΔ, κε 

ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ.  

• Γεκηνπξγία ελφο αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο, πξνζβάζηκνπ ηφζν απφ ηα ζηειέρε ηεο ΓΓΔ 

φζν θαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ Δληαίνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο-πξνκεζεπηέο.  

• Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο  

• Παξνρή θαιχηεξεο θαη πιεξέζηεξεο πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη πξνεγκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, π.ρ. ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, πξνο θάζε 

ελδηαθεξφκελν (αλαζέηνπζεο αξρέο, πξνκεζεπηέο, επξχ θνηλφ).  

Σν ΔΖΓΠ ζα απνηειεί ην εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα εμππεξεηεί θαη 

ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο, φπσο:  
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• Πξνεηνηκαζία Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ  

• Καηάξηηζε θαη Δθηέιεζε ηνπ ΔΠΠ  

• Γεκνζίεπζε θαη Γηελέξγεηα Γηαγσληζκψλ  

• Τπνβνιή Αηηήζεσλ πκκεηνρήο (γηα θιεηζηφ δηαγσληζκφ)  

• Τπνβνιή Πξνζθνξψλ απφ Πξνκεζεπηέο  

• Αμηνιφγεζε θαη Δπηινγή πξνκεζεπηψλ  

• χλαςε θαη Δθηέιεζε πκβάζεσλ  

• Απνινγηζκφο ηνπ ΔΠΠ.  

Γηα θάζε δηαδηθαζία, ην ζχζηεκα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηαζηεί θαη' αξράο ε 

θαηάιιειε ξνή εξγαζηψλ πνπ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

Παξάιιεια νξίδνληαη νη εκπιεθφκελεο νληφηεηεο θαη ε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε δηαδηθαζία, θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο παξάκεηξνη 

αζθαιείαο.  

Σν ζχζηεκα ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν θεληξηθά ζηε ΓΓΔ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα 

ππνζηεξίδεηαη ηνπηθά. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζα είλαη εληαίν, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξφηππεο ειεθηξνληθέο θφξκεο θαη εθαξκφδνληαο πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα αζθαιείαο 

(Κσδηθνί πξφζβαζεο, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα θ.ιπ.). Πέξα απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο ΓΓΔ, πξφζβαζε ζην ζχζηεκα κέζσ Internet ζα έρνπλ θαη 

εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο (Αλαζέηνπζεο Αξρέο ηνπ Γεκνζίνπ, Πξνκεζεπηέο θ.ιπ.). Ζ 

δηαζχλδεζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηνπ ΔΖΓΠ κε ην ζχζηεκα ζα γίλεηαη 

κέζσ ηνπ portal δεκφζησλ πξνκεζεηψλ, δνκεκέλνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππάξρνπλ 

πνιιαπινί θαη δηαθξηηνί "ρψξνη", κε δηαθξηηή ιεηηνπξγηθφηεηα, πξνζβάζηκνη απφ ηνπο 

θαηάιιεινπο ρξήζηεο.  

Πξφζζεην φθεινο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα είλαη θαη ε πιήξεο θαη 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, κε 

δπλαηφηεηα αλάιπζεο απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηε δηαθάλεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  
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Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη 19κελε. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο, 

μεθηλά έλα εμάκελν πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο, κεηά ην νπνίν ην ζχζηεκα ζα είλαη ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. ηφρνο είλαη εληφο ηνπ 2009 λα έρνπλ γίλεη νη πξψηνη ειεθηξνληθνί 

δηαγσληζκνί. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΖΓΠ ζα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζχζηεκα ηνπ Μεηξψνπ 

Πξνκεζεπηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ 

απνηειεί αληηθείκελν ελφο μερσξηζηνχ έξγνπ. Με ηελ ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ δηαζθαιίδεηαη:  

1. πλερήο δπλαηφηεηα άληιεζεο απφ ην Μεηξψν φισλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε 

δηαδηθαζία δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ζηνηρείσλ online.  

2. Γπλαηφηεηα άκεζεο θαη απξφζθνπηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ γηα 

ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ.  

3. Γπλαηφηεηα απνζηνιήο ζην Μεηξψν ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο (εηδηθά ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο) πνπ ζπιιέγνληαη 

θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ.  

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΖΓΠ κε ην κεηξψν πξνκεζεπηψλ είλαη ν 

απηφκαηνο έιεγρνο, αθελφο ηεο χπαξμεο θαη, αθεηέξνπ, ηεο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ελφο πξνκεζεπηή πνπ ιακβάλεη κέξνο ζε έλα δηαγσληζκφ. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε 

πξνκεζεπηήο δε ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ζε έλα δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο ηνπ Γεκνζίνπ ζε πεξίπησζε πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν πξνκεζεπηψλ (θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη ήδε ππνβάιιεη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά) θαη ε ηζρχο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ έρεη εθπλεχζεη. Απηφ, 

βέβαηα, δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη νη νπνίεο ζα ζπλερίζνπλ λα ππνβάιινληαη εληχπσο, 

κέρξη λα εγθαηαζηαζεί κειινληηθά ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο.  

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ, ην ΔΖΓΠ ζα 

δεηάεη απφ ην ζχζηεκα ηνπ κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο θαη 

ηεο ηζρχνο ησλ απαξαίηεησλ γηα ην δηαγσληζκφ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απάληεζε πνπ ζα 

δίλεηαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ κεηξψνπ ζα είλαη ελεκεξσηηθή θαη ζα πεξηέρεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηελ ηζρχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 
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πξνκεζεπηή. Σν ΔΖΓΠ δε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αιινίσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ.  

Μεηά ηε ιήςε ηεο 'απάληεζεο' ηνπ κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνκεζεπηψλ, ην ζχζηεκα ζα ζηέιλεη απηφκαηε ειεθηξνληθή 

εηδνπνίεζε ζηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ έιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ, ε νπνία 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε θαηάζεζεο θάπνηνπ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθνχ ζε 

πεξίπησζε πνπ ε κε πξνζθφκηζή ηνπ δελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ελφο πξνκεζεπηή 

απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Απηφκαηα ζα ελεκεξψλεηαη θαη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ ψζηε λα ιάβεη ηελ 

ηειηθή απφθαζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνκεζεηψλ θνηλνπνηείηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

Ζ δηαζχλδεζε ηνπ ΔΖΓΠ κε ηξίηα ζπζηήκαηα θαζψο θαη ε πξφζβαζε ησλ ζηειερψλ 

ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ δηθηχνπ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΤΕΔΤΞΗ.  

Δπηπιένλ ε πηζηνπνηεκέλε & εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζην Γεκφζην, (ζηειερψλ ΓΓΔ θαη αλαζεηνπζψλ αξρψλ), ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΔΖΓΠ 

κέζσ ηνπ Portal Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή θαη κε ρξήζε ηεο 

ΡΚΗ ππνδνκήο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ. 

Σν ΔΖΓΠ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο κε ζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

είηε ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο είηε ζηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ νινθιήξσζε κε ηέηνηα 

ζπζηήκαηα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά:  

• Έιεγρν πηζηψζεσλ αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Δληαίνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ.  

• πγρξνληζκφ θπθισκάησλ δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ κεηαμχ ΓΓΔ θαη αλαζέηνπζαο 

αξρήο.  

• πγρξνληζκφ ησλ Κσδηθνινγίσλ Πξντφλησλ-Πξνκεζεπηψλ κεηαμχ ΓΓΔ θαη 

αλαζέηνπζαο αξρήο.  

• πγρξνληζκφ θπθιψκαηνο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ.  
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• Απνπιεξσκή πξνκεζεπηή – Λνγηζηηθφ θχθισκα  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί κειινληηθά ε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΔΖΓΠ 

κε πάζεο θχζεσο ηξίηα ζπζηήκαηα, φιεο νη δηεπαθέο ηνπ ΔΖΓΠ πξνο ηξίηα 

ζπζηήκαηα ζα βαζίδνληαη ζε αλνηθηά πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

2.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πσο έρεη ήδε θαηαζηεί ζαθέο, ν φξνο «ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο» 

πεξηιακβάλεη έλα επξχηαην θάζκα δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ 

εθαξκνγψλ. Χο απνηέιεζκα, ζπζηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή, είλαη 

δπλαηφλ λα δηαθέξνπλ, κεηαμχ άιισλ, σο πξνο ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ππνζηεξίδνπλ 

ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο φιεο δηεμαγσγήο ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, ηνλ ηχπν ή ηνπο 

ηχπνπο ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ) πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ έθαζην ζχζηεκα (π.ρ., ειεθηξνληθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

– ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο), ην εχξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ) πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

δηαζχλδεζε κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θχξηα ή ππνζηεξηθηηθά (π.ρ. ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αζθαιείαο, δηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο).  

Οη επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (εηδηθά νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο - 

ΜΜΔ) αλακέλνπλ φηη νη ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζα απμήζνπλ ηηο επθαηξίεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζε αγνξέο θαη ζα 

θαηαζηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ηαρχηεξεο, θζελφηεξεο θαη 

πεξηζζφηεξν δηαθαλείο. Οη ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

δπλακηθή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη γηα ηηο ΜΜΔ θαη απνηεινχλ 

πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ΜΜΔ πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ θάζε 

ζπκθέξνλ λα πξνσζήζνπλ πξφηππα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

πνπ ζα βαζίδνληαη ζε πθηζηάκελεο θαη απιέο ηερλνινγίεο θαη λα δηακνξθψζνπλ ηηο 

επθαηξίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαηά ηξφπν πνπ λα κελ απνθιείνληαη νη ΜΜΔ.  

Αθινπζεί κηα αλάιπζε ζρεηηθά κε ηα δπλαηά ζεκεία, ηηο επθαηξίεο ηηο αδπλακίεο θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδεη ε εηζαγσγή ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηνλ 

Δπξσπατθφ δεκφζην ηνκέα. 
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Κεθάιαην 3: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΒΑΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΗ ΓΟΜΗ ΣΗ CONSIP 

 

 

 

 

3.1 Η ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ CONSIP 

3.1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ Consip S.p.A. - ηεο νπνίαο ην αξρηθφ φλνκα ήηαλ CON.S.I.P., αθξσλχκην γηα ην 

“Concessionaria Servizi Informativi Publici” - είλαη κία εηαηξεία πνπ απνηειεί άκεζα 

θαη νινθιεξσηηθά ηδηνθηεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο Ηηαιίαο 

θαη ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά γηα ινγαξηαζκφ ηεο Πνιηηείαο, κε ην ζθνπφ ηεο εκπινθήο 

κε ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο, ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Ζ εηαηξεία δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1998 σο έλα ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν πνπ 

ζα άιιαδε ξηδηθά ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα -ηφηε- Τπνπξγεία Οηθνλνκίαο, 

θαη ρεδηαζκνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο. Απηή ε αιιαγή 

επξφθεηην λα ιάβεη ρψξα ζηε βάζε ελφο ηδηαίηεξα θαηλνηφκνπ κνληέινπ, ην νπνίν ζα 

πξηκνδνηνχζε ηελ πξνζθπγή ζηελ αγνξά γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε θαη 

δηαρείξηζε ησλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αμηνπηζηίαο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ππφ ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλέρεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

επηηεπρζέλησλ απνηειεζκάησλ, εηδηθά ζε νξηζκέλεο θξίζηκεο πεξηνρέο. 

Απηή ε ξηδηθή αιιαγή πξνζέγγηζεο εηζήρζε ζην πιαίζην κίαο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο 

αλακφξθσζεο πνπ μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Carlo 

Azeglio Ciampi, ν νπνίνο, κέζσ ηνπ Νφκνπ Αξ. 94, 3 Απξηιίνπ 1997 θαη ηεο 
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Ννκνζεηηθήο Γηάηαμεο Αξ. 279, 7 Απγνχζηνπ, 1997, φξηζε λέα θξηηήξηα δηαρείξηζεο ηεο 

δεκφζηαο νηθνλνκίαο, αλακνξθψλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηεξνχληαλ έλαο 

νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη εηζάγνληαο ζηε δεκφζηα ζθαίξα κία αλαιπηηθή 

ινγηζηηθή κέζνδν βαζηζκέλε ζε θέληξα θφζηνπο θαη ζε νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Ζ 

πινπνίεζε κίαο ηέηνηαο επξείαο αλακφξθσζεο έπξεπε λα ζηεξηρζεί ζε ζηέξεα 

νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζεκέιηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ηελ θαηλνηνκία 

ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρζεί ε αιιαγή. 

πγθεθξηκέλα, κε ηε Ννκνζεηηθή Γηάηαμε Αξ. 414, 19 Ννεκβξίνπ, 1997, ε Consip 

επηθνξηίζηεθε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ινγηζηηθήο. Αξγφηεξα, κε ηα δηαηάγκαηα ηεο 22αο 

Γεθεκβξίνπ, 1997 θαη ηεο 17εο Ηνπλίνπ, 1998 ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, ε εηαηξεία 

αλέιαβε ην θαζήθνλ ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ίδηνπ Τπνπξγείνπ. ιε απηή ε λνκνζεζία έιπζε επίζεο ην πξφβιεκα πνπ είρε αλαθχςεη 

ζην επίπεδν ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πιεξνθνξηθήο 

ηνπ Γεληθνχ Κξαηηθνχ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ζηε Finsiel, κία εηαηξεία ε νπνία, αθφηνπ 

ηδησηηθνπνηήζεθε, ιεηηνπξγνχζε ζηε βάζε ελφο de facto κνλνπσιίνπ. 

Μέζα ζηελ ίδηα ινγηθή, κίαο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο γηα ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαηά 

ηελ ππνζηήξημε ηεο αιιαγήο, ν Νφκνο γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2000 αλαγλψξηζε 

ηελ Consip σο ηελ δνκή ππεξεζηψλ γηα ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εθ κέξνπο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Οη Νφκνη γηα ηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ησλ επφκελσλ ρξφλσλ 

φξηζαλ ηνπο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία έπξεπε λα ζπκκνξθσζεί θαηά ηελ 

πινπνίεζε απηνχ πνπ είρε πιένλ γίλεη ην Πξφγξακκα γηα ηνλ Δμνξζνινγηζκφ ηνπ 

Γεκνζίνπ Κφζηνπο ζε Αγαζά θαη Τπεξεζίεο. Ο αξρηθφο ππξήλαο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πνπ είραλ θιεζεί γηα λα ζηήζνπλ ηε δηνηθεηηθή θαη ηερληθή δνκή ηεο εηαηξείαο είρε 

πνηθίιεο θαηαβνιέο.  

Δίλαη αθξηβψο απηέο νη πνιππνίθηιεο επαγγεικαηηθέο “ηζηνξίεο” ηνπ αξρηθνχ ππξήλα 

ησλ αλζξψπσλ πνπ κπήθαλ ζηελ εηαηξεία, απηφ πνπ ηεο επέηξεςε λα αλαπηχμεη κία 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πνπ ηείλεη ζηα απνηειέζκαηα, βαζηζκέλε ζε ηζρπξέο εζηθέο 

αξρέο θαζψο θαη αξρέο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, παξ‟ φιν πνπ ηαπηφρξνλα ζεβφηαλ 

απφιπηα ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε ε δηνίθεζε. 
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Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε εηαηξεία κπφξεζε λα αλαπηπρζεί θαη λα πεηχρεη 

απνηειέζκαηα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ θαηλνηνκία, ηηο ηζρπξέο 

απαηηήζεηο γηα αιιαγή, κία αλάγθε γηα κε-ζπλέρεηα θαη “επείγνληα” αηηήκαηα ηα νπνία 

έπξεπε λα απαληεζνχλ κε γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο. ε απηή ηε θάζε, εάλ 

ζα έπξεπε λα επηιεγεί έλαο φξνο γηα ηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο, ζα επηζηξαηεπφηαλ ε 

ρξήζε ηεο ιέμεο “ζπκπιεξσκαηηθφηεηα”. Μφλν ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ εκπεηξηψλ 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη ε επηκνλή ηνπο ζηελ απφθαζε λα δεκηνπξγήζνπλ 

κία “νκάδα”, επέηξεςε ζηελ εηαηξεία λα μεπεξάζεη ηηο αξρηθέο δπζθνιίεο θαη λα πεηχρεη 

ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Ζ αξρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθά κε ην έξγν εμνξζνινγηζκνχ ηεο πξφλνηαο νδήγεζε 

ζε κία άιιε πεξίνδν αλαηαξαρψλ πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ, κία πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ε εηαηξεία βίσζε ην δεχηεξν κεγάιν ηεο ζηάδην δξαζηεξηφηεηαο θαη επέθηαζεο 

αλάκεζα ζην 2000 θαη ην 2001. Απφ ην 2002, ε δνκή ηεο έγηλε πην ζηαζεξή, θαζφηη 

ήηαλ βαζηζκέλε ζε κία ψξηκε νξγάλσζε θαη ζε κία νκάδα πεξίπνπ 450 επαγγεικαηηψλ 

(ζήκεξα πεξίπνπ 500). Καηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ε επηζηξάηεπζε απφ ηελ 

αγνξά ησλ πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πξνθίι πνπ απαηηνχληαη γηα έλα έξγν 

απνδείρζεθε θάπσο πεξίπινθε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο απαηηνχζε ηθαλφηεηεο 

ζηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ, φρη κε ππεξβνιηθή θιίζε πξνο κία ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε 

ηεο πξφλνηαο, κε ηζρπξή ηθαλφηεηα γηα εξκελεία λνκηθψλ δεηεκάησλ θαη επίζεο 

ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ηθαλνπνηεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

θαη ηελ αγνξά. ήκεξα, ε ζπγθέληξσζε φισλ απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ κέζα ζηελ Consip 

απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ αλακθίβνιεο αμίαο, κε δπλαηφηεηα εκπινθήο ζε 

θαηλνηφκα έξγα καδί κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, απνθιεηζηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

ηειεπηαίαο. 

ε ζρέζε κε απηφ ην ηειεπηαίν ζέκα, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο θαηαδεηθλχεη μεθάζαξα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ζρέδην γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

θαη, πην γεληθά, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο ξόινο πνπ έρεη 

αλαιάβεη ε Consip είλαη απηόο ηνπ νξγαληθνύ εξγαιείνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ην 

νπνίν έρεη έλα ιεηηνπξγηθό ξόιν ζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε θαη δηνηθεί επηρεηξήζεηο 

ζηε βάζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ πνπ έρεη ζέζεη. 
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Ζ εηαηξεία απέθηεζε ακέζσο ην ραξαθηήξα κίαο δνκήο κε ζθνπφ ηελ δηνίθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηεο αλαηίζεληαη θαζψο θαη ηεο απαηηνχκελεο επάξθεηαο ζε 

ηερλνγλσζία πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθεί ζε πεξίπινθα έξγα πιεξνθνξηθήο, ζηελ 

νξγάλσζε, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζε ζηελή ζρέζε κε ηηο ππνπξγηθέο 

δνκέο. Δίλαη αθξηβψο απηφ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ “επζπγξάκκηζε” ηεο δνκήο ηεο 

Consip - κίαο δνκήο πξνηθηζκέλεο κε πςειά επίπεδα επαγγεικαηηζκνχ, κε ηζρπξφ 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε ρξήζε ηεο αγνξάο κφλν γηα ηελ θάζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνθηνχληαη απφ ηε γεληθή 

αιιειεπίδξαζε ειεχζεξσλ θαη δηάθαλσλ κεραληζκψλ αληαγσληζκνχ, πιεξψληαο έηζη 

ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ απαηηείηαη απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ θχζε ηεο Consip 

θαίλεηαη πην θαζαξά εάλ θαλείο αλαηξέμεη ζηελ ηζηνξία δηαδηθαζίαο θαηάξγεζεο πνπ 

μεθίλεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Ηνχλην ηνπ 1998 ζρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε 

ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ Finsiel, έλα ζπκβφιαην ππνγεγξακκέλν απφ ηελ Consip ππφ έλα 

θαζεζηψο άκεζεο δηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα αξ. 414 ηεο 

19εο Ννεκβξίνπ, 1997. 

ηηο 14 Ηνπιίνπ, 1999, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηάξγεζεο.  

Δπίζεο, ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε ζηελ Consip ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμνξζνινγηζκνχ ηνπ Γεκφζηνπ Κφζηνπο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή μεθίλεζε κία πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα λα βεβαησζεί γηα ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ - κειψλ κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαηά ηε δεκηνπξγία 

ησλ “θεληξηθψλ αγνξαζηηθψλ ππεξεζηψλ”. ηελ εθ‟ φιεο ηεο χιεο ζπλάληεζε πνπ 

έιαβε ρψξα ζηηο 5 θαη 6 Ηνπιίνπ ην 2001, επηβεβαηψζεθε φηη ε αλαγλψξηζε κίαο 

„ελδνυπεξεζηαθήο‟ ζρέζεο αλάκεζα ζηελ Consip θαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ” θαηαδείθλπε ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο Δπξσπατθνχο 

θαλνληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε ζηελ Consip ηνπ θαζήθνληνο ηεο “θεληξηθήο αγνξαζηηθήο 

δηεχζπλζεο”, επηιχλνληαο έηζη ην πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

3.1.2 Ο ξόινο ηεο Consip ζήκεξα 

ήκεξα, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Consip κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε ηξεηο καθξν-

θαηεγνξίεο: 
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1. Σερληθή θαη εμεηδηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη πιεξνθνξηθήο, αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο σο ηερληθή 

ππνζηεξηθηηθή δνκή ζηελ απνθιεηζηηθή ππεξεζία ηεο δηνίθεζεο 

2. Γηαρείξηζε, επίβιεςε θαη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνρήο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

3. Άκεζε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ή ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, φπνπ απηέο είλαη 

απαξαίηεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε πιεξνθνξηθή ζε ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο. Ζ εηαηξεία 

έρεη, έηζη, ζηαδηαθά, πάξεη ην ζρήκα κίαο δηνηθεηηθήο δνκήο ηθαλήο λα παίμεη έλαλ 

εγεηηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο αιιά, θαη πην γεληθά, ζε 

φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ νπζηαζηηθή θαηλνηνκία. Τπφ ην θσο 

ηνπ κεγέζνπο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο ζπλνιηθήο δνκήο ηεο δεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε Consip βξίζθεηαη 

ζπρλά απαζρνιεκέλε κε “πξσηνπφξα” έξγα, ζηα νπνία ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο 

απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε θαη ην φρεκα γηα ηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηελ νηθνλνκία. Ζ 

πνιππινθφηεηα απηψλ ησλ αλακνξθσηηθψλ έξγσλ απαηηεί απαξαηηήησο απφ ηε 

δηνίθεζε λα είλαη ηθαλή λα εθθξάζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ζρεδηαζηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο 

ηθαλφηεηεο. Ζ Consip είλαη εθείλν ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δηνίθεζεο πνπ έρεη ην 

θαζήθνλ λα “εζσηεξηθεχεη” πςεινχ επηπέδνπ ηερλνγλσζία ζηνπο ηνκείο ηεο 

νξγάλσζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Γελ κπνξεί, 

επνκέλσο, λα ζεσξεζεί φηη βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηηο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο 

θαη εμππεξέηεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ αγνξά, επεηδή ην θαζήθνλ ηεο δελ είλαη απιά ε 

παξνρή ελδείμεσλ γηα ηελ πηζαλή κειινληηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε αλάιπζε ησλ 

ηάζεσλ θαη ε ζχγθξηζε δεηθηψλ κε εθείλνπο άιισλ παξφκνησλ ζπλζεθψλ αιιά, επίζεο, 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο απφ κία ηερληθή ζθνπηά, κέζα απφ κία 

επξεία θαηαθπγή ζηελ αγνξά, ησλ ιχζεσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηε δηνίθεζε ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επί ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

Ζ απνθιεηζηηθή απνζηνιή ζηελ ππεξεζία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνθιείεη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Consip ηελ επηρεηξεκαηηθή ινγηθή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο 
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θαη ην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Οη πιαηζησηηθέο ζπκθσλίεο κε 

ην Τπνπξγείν, απφ ηελ άιιε, ζπλδένπλ ηνλ εηήζην επηρεηξεζηαθφ ηεο ζρεδηαζκφ θαη ηηο 

δηάθνξεο θάζεηο ηνπ εηαηξηθνχ ηεο πξνγξακκαηηζκνχ κε απνηειέζκαηα θαη ζηφρνπο πνπ 

δηαθξίλνληαη απφ ην απνηειεζκαηηθφ “θπλήγη” ζηφρσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

3.1.3  Οη δξαζηεξηόηεηεο πιεξνθνξηθήο  

ηαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1997, κε Γηάηαγκα ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (ην ζεκεξηλφ Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ), δεκηνπξγήζεθε ε Consip S. p. A. νξίζηεθε σο κία 

“νξγαληθή εηαηξεία γηα ηε Γηνίθεζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο” κε “θαζήθνληα 

ζρεηηθά κε βαζηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο”. 

Έηζη, ε ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο είλαη κέξνο ηνπ “γελεηηθνχ θψδηθα” ηεο Consip 

θαζψο ε ηαπηφηεηά ηεο σο νξγαληθή εηαηξεία γηα ηε Γηνίθεζε ηεο ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηψλ ραξαθηεξίδεη ην εηαηξηθφ ηεο πξνθίι θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηεο. 

Έλα άιιν δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, κε ρξνλνινγία ηεο 17εο Ηνπλίνπ 1998, αλέζεζε ζηελ Consip κία 

επξέσο θάζκαηνο εληνιή. Μέζα ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζήθνλ ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ, ράξε ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζεκαζία, ππφθεηληαη ζην Κξάηνο, απνθιείνληαο θάζε 

πηζαλφηεηα ζχκβαζεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπνκέλσο, αζθψληαο απηφ ην ξφιν, ε 

Consip πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κε ζηφρνπο θαη ηξφπνπο ζπκβαηνχο κε απηνχο κίαο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν λα εκπηζηεπηεί θαλείο ζε κία ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία 

θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππεξβνιηθά θηιφδνμν, αλαγλσξίδνληαο 

φηη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο -ε πιεξνθνξηθή αλάκεζα ζε απηνχο- κία “ηδησηηθή 

θνπιηνχξα” είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά ζχληνκα. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ Consip νκαδνπνηνχληαη ζηνπο εμήο ηνκείο: 

- Γηαρείξηζε ηεο επζχλεο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

- Γηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 
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- Γηαζθάιηζε ηεο ηδαληθήο πξνζθπγήο ζηελ αγνξά ησλ πξνκεζεπηψλ ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο 

Απηφ ην ηειεπηαίν ζεκείν ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεπθξίληζεο: ε πξνεηνηκαζία ησλ 

δεκνπξαζηψλ, ε εθηίκεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε θξίζε θαη ε ππνγξαθή ησλ ζπκβνιαίσλ 

είλαη φια ζην ίδην επίπεδν φπσο θαη ε εθαξκνγή ησλ έξγσλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ, 

πξνο ηα νπνία είλαη θαζ‟ φια εξγαιεηαθά. Ο ιφγνο είλαη φηη ε Consip ηδξχζεθε κε κία 

ζπγθεθξηκέλε εληνιή: λα παίμεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην ξφιν ηεο “γέθπξαο” 

αλάκεζα ζηε δήηεζε πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο θαη ζηελ 

πξνζθνξά πνπ είλαη δηαζέζηκε απφ ηελ αγνξά ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, 

αζθψληαο ην ξφιν ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ βαζηθνχ αλάδνρνπ ησλ παξνρψλ. 

Έλα θξηηηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη γεληθά αλαγλσξηζηεί, είλαη φηη ε Ηηαιηθή Γεκφζηα 

Γηνίθεζε παξέρεη ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγεί κε έκθαζε ζηελ ηππηθή ζπκκφξθσζε ζηνπο 

δηνηθεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο, έρνληαο ελ κέξεη ράζεη απφ ην νπηηθφ ηεο 

πεδίν ην ζεζκηθφ ηεο ζηφρν ηεο παξνρήο πνηνηηθψλ θαη έγθαηξσλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

πνιίηεο θαη -ηφζν βαζηθφ ζηελ ςεθηαθή καο επνρή ην ζηφρν ηεο “δεκηνπξγίαο 

ζπζηεκάησλ”. 

Ζ επθαηξία πνπ δίδεηαη ζηελ Ηηαιία κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (ή κάιινλ 

ηεο επαλα-Γηθπβέξλεζεο, ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηεο δηαθπβέξλεζεο) έγθεηηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ πηζαλφηεηα πξνψζεζεο κίαο αιιαγήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ πξνο κία θνπιηνχξα κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. 

3.1.4 Πξόγξακκα εμνξζνινγηζκνύ θόζηνπο 

Πέξα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, πνπ μεθίλεζε ην 2000, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ εκπηζηεχηεθε ζηελ Consip ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δμνξζνινγηζκνχ ηνπ Γεκφζηνπ Κφζηνπο Απφθηεζεο Αγαζψλ θαη 

Τπεξεζηψλ, έλα θαζήθνλ πνπ έρεη δνζεί ζην Σκήκα ηνπ Γηθηχνπ Παξνρψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο (DAPA - Direzione Acquisti della Publica Amministrazione). 

Απηή ε πξσηνβνπιία μεθίλεζε κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη, ζπλνιηθφηεξα, φιεο ηεο ρψξαο. Μέζα ζε 

απηφ ην πιαίζην, δίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο λέσλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ επηηξέπνπλ κία απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ 
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δεκφζησλ πφξσλ, ηθαλή λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο ρψξαο θαη λα πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πεξηζηνιήο ηνπ δεκφζηνπ θφζηνπο. 

Σν Πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν λα εγγπεζεί ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ηεο παξνρή πνηνηηθψλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απινπνηψληαο θαη πξνηππνπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο, 

κεηψλνληαο ην θφζηνο αλά κνλάδα θαη δηαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε δηαθάλεηα θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξσηνβνπιηψλ. 

Βαζηθφο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο είλαη λα εκπιαθνχλ νη Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο ζε κία 

ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο, απνθηψληαο ηηο κεζνδνινγίεο, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζνχλ νη 

δηαρεηξηζηηθέο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο. Απηά ηα εξγαιεία εθπξνζσπνχληαη 

απφ ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο νη νπνίεο κεηαθέξνπλ θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ 

απηψλ πνπ βξίζθνληαη ελ ιεηηνπξγία γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ήδε ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, ην Πξφγξακκα είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ ππνζηήξημε 

πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ελψ, ηελ ίδηα 

ζηηγκή, πξνσζεί ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο κέζα ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε - ζε ζπκθσλία κε ην εζληθφ ζρέδην ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - 

σο ηνλ θαηαιχηε πνπ ζα επηθέξεη ηελ απινπνίεζε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αιιαγή. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο Γεκφζηαο Πξνκήζεηαο παξάγεη κία 

ζεκαληηθή νξγαλσζηαθή θαη ηερλνινγηθή αιιαγή κέζα ζηηο δηνηθήζεηο θαη επηηξέπεη λα 

ζπκθηιησζεί ε απηνλνκία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ γηα 

ηελ απφθηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ησλ πξνκεζεηψλ 

(απνζεκάησλ) κε ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Σν Πξφγξακκα είλαη ζεκειησκέλν επάλσ ζε θάπνηεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο, φπσο ε πξνηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο, ε 

φμπλζε ηεο δήηεζεο (ε νπνία επηηξέπεη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

αλά κνλάδα), ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξφζβαζε ησλ Γεκφζησλ 
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Γηνηθήζεσλ ζηελ αγνξά, ε αλαγλψξηζε θαηλνηφκσλ ηνκέσλ γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο θαη ε πξνψζεζε λέσλ εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηελ Consip αθνινπζνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 Αλαγλψξηζε θαη πξνψζεζε λέσλ ιχζεσλ κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, πνπ βαζίδνληαη πξσηαξρηθά ζηε 

ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο πιεξνθνξηθήο 

 Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ πιαηζησηηθψλ ζπκβνιαίσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κέζα 

επίζεο απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ 

 Αλάπηπμε θαη δηάρπζε ησλ κεζνδνινγηψλ ειεθηξνληθήο Παξνρήο κέζα απφ ηε 

ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα πξνκήζεηεο πνπ δελ 

μεπεξλνχλ ην φξην ηεο θνηλφηεηαο 

 Αλάπηπμε θαη εμέιημε κέζα απφ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο Παξνρήο εξγαιείσλ 

ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο πνπ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ εζληθή θαη Δπξσπατθή 

λνκνζεζία 

 Τινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ έξγσλ εθ κέξνπο ησλ αηνκηθψλ Γεκφζησλ Γηνηθήζεσλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο, ζηε δηαζθάιηζε ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ εμνξζνινγηζκνχ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ 

ειεθηξνληθήο Παξνρήο. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Consip ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη 

επηηξέςεη ζηε Γεκφζηα δηνίθεζε λα αλαπηχμεη έλα ζπλεπέο, δνκεκέλν θαη απνδνηηθφ 

ζχζηεκα πνιηηηθψλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, βνεζψληαο ηελ έηζη λα 

ειαηηψζεη ην θελφ απφ ην νπνίν ηαιαλίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν ηεο ηδησηηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο νξγαλσζηαθψλ δνκψλ ζε 

ζελάξηα πνπ αιιάδνπλ. 
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3.2 ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΗ CONSIP 

3.2.1 Σν κνληέιν Consip ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο πιεξνθνξηθήο 

ην πιαίζην ηεο πιεξνθνξηθήο, ε Consip είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ παξέρεη 

ζπκβνπιεπηηθή, αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο, δηαρείξηζε θαη επίβιεςε ησλ πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη πνπ επηζηξαηεχεη ζεκαληηθνχο πφξνπο ζηνπο ηνκείο ηεο 

απφθηεζεο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θαη θπθιηθήο ελαιιαγήο ησλ 

δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ. 

Οη ζηφρνη είλαη ε πξνψζεζε ησλ θαηλνηφκσλ θαη πνηνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα γίλνπλ νη δηαρεηξηζηηθέο ππεξεζίεο γξαθείνπ πην απνδνηηθέο θαη λα βειηησζνχλ νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ε παξνρή έγθαηξσλ, 

πνηνηηθψλ θαη νηθνλνκηθά ζπκθεξνπζψλ ιχζεσλ ζηε δηνίθεζε κέζσ ηεο αγνξάο, ηεο 

παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηεο θαη ηελ ηερλνγλσζία ηεο 

ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. Πεξηιεπηηθά, ην κνληέιν ηεο Consip ιεηηνπξγεί κέζα απφ ηηο αθφινπζεο 

θάζεηο: 

- Ζ δηνίθεζε εθθξάδεη ηα αηηήκαηά ηεο, ή ε Consip πξνσζεί λέεο πξσηνβνπιίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ελεκεξφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη/ή επθαηξηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

- ρεδηάδεηαη κία κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη πξνηείλεηαη ζηε δηνίθεζε πξνο έγθξηζε 

- Πξνεηνηκάδεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ CNIPA (Δζληθφ Κέληξν γηα ηελ Φεθηνπνίεζε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο – Centro Nazionale per l‟ Informatizzazione della Publica 

Amministrazione) κία έθζεζε ηεθκεξίσζεο ησλ δεκνπξαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε 

αγαζψλ θαη/ή ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ηερληθή / νηθνλνκηθή ηεο εθηίκεζε 

- Ζ πξνζθνξά πινπνηείηαη θαη ππνγξάθνληαη νη ζπκβάζεηο κε ηνπο δηάθνξνπο 

πξνκεζεπηέο 

- Ζ Consip δηαρεηξίδεηαη ηα απνζέκαηα θαη θαζίζηαηαη ππεχζπλε γηα ηα απνηειέζκαηα 

ζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε, ε νπνία παίξλεη κέξνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνπο 
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ηνκείο αξκνδηφηεηάο ηεο, φπσο ε έγθξηζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ θαη ε ιεηηνπξγηθή 

δνθηκή κίαο εθαξκνγήο 

- Πξηλ απφ ηελ πξαγκαηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε Consip θαη ε δηνίθεζε 

αληηκεησπίδνπλ θάζε νξγαλσζηαθφ θαη δηαδηθαζηηθφ πξφβιεκα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ην πξντφλ ιεηηνπξγεί φπσο ζα έπξεπε θαη / ή ε ππεξεζία 

παξέρεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. 

ρήκα: Σν κνληέιν ηεο Consip S.p.A. 

 

Ζ πξσηνηππία ηνπ κνληέινπ Consip κπνξεί λα θαηαδεηρζεί κέζα απφ κία ζεηξά ιέμεσλ- 

θιεηδηψλ. 

 πλεξγαζία: Ζ Consip ζεκειηψζεθε σο ζπλεξγάηεο ηνπ Τ.Ο.Ο., κέζα ζην πιαίζην 

ηεο επαλαδηνξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ζηελ 

αγνξά κέζα απφ κεζφδνπο αλάζεζεο βαζηζκέλεο ζηηο επξσπατθέο δεκνπξαζίεο. Ζ 

επζχλε ηεο Consip θαιχπηεη έλα πιήξε θχθιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ πνηθίιεη απφ ηηο 

απαηηήζεηο δηαρείξηζεο κέρξη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη μεθηλά πξηλ αθφκα νη 
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απαηηήζεηο εθθξαζηνχλ, κέζσ ελφο εξεζίζκαηνο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηθαλφηεηα παξνρήο ελφο ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο 

θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο δηεχζπλζεο ησλ δηαθφξσλ πξσηνβνπιηψλ. 

 Midsourcing: Ζ πξνζθπγή ζηελ αγνξά κέζα απφ ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ππνλνεί ηελ θπθιηθή ελαιιαγή ησλ πξνκεζεπηψλ θαη, επνκέλσο, ηνλ θίλδπλν 

χπαξμεο αζπλέρεηαο ζηελ παξνρή ησλ ζπλερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν ε 

Consip θαιείηαη λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλερφκελε δηαζεζηκφηεηα δηθαηνδνζηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ απηφλνκεο παξέκβαζεο ζηνπο ηνκείο ζηξαηεγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Τ.Ο.Ο. Σν κνληέιν ζρέζεο ηεο αγνξάο κε ην Τπνπξγείν πνηθίιιεη αλάκεζα ζηα δχν 

άθξα ηεο “πιήξνπο εμσηεξηθήο αλάζεζεο”, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα θαη δελ 

επηηξέπεη ηε ζπζζψξεπζε δηθαηνδνζηψλ θαη ηεο “πιήξνπο εζσηεξηθήο αλάζεζεο”, ε 

νπνία πεξηνξίδεη ηελ επειημία ζε ζηηγκέο πςειήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπαηαιά 

πφξνπο ζε ζηηγκέο ρακειήο. Ζ θφξκνπια Consip ζπλεπάγεηαη έλαλ πεξηνξηζκέλν θαη 

πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ πφξσλ πνπ επηζηξαηεχνληαη, πξηκνδνηψληαο έηζη ηε 

ζηξαηεγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλαζέηνληαο ζε ηξίηνπο ηε κε-ζηξαηεγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 Δμεηδίθεπζε: Ζ Consip δηαηεξεί, αλαπηχζζεη θαη εθηηκά ηηο ηθαλφηεηεο επάλσ ζηηο 

ζηξαηεγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζηελ 

θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ θαη ζηo ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηθήο, αλαζέηνληαο ζηελ αγνξά 

ην κεγαιχηεξν δπλαηφ πνζνζηφ δξαζηεξηφηεηαο. Αιιά δηαηεξεί ηνλ έιεγρν επάλσ 

ηεο κέζα απφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη επίβιεςε θαζψο θαη επηθχξσζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ απνθηεζέλησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ηειεηνπνίεζε ηεο 

έθζεζεο ηεθκεξίσζεο δεκνπξαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηεο 

ηεθκεξίσζεο ζπκβάζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ έρεη παξάγεη κία ζεηξά 

εξγαιείσλ θαη ζεζκψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο κεηξεζηκφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηεο  δηαθάλεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 ηξαηεγηθή: Ζ Consip δνπιεχεη ζην πιάη ηεο δηνίθεζεο απφ ην ζηάδην ήδε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ εμέιημεο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, ζηνλ νπνίν εγγπάηαη ιεηηνπξγηθή θαη ζρεδηαζηηθή ζπλνρή. Απηφ 

απαηηεί εθ κέξνπο ηεο Consip λα πξνζαλαηνιίζεη ηηο ηερλνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

επηινγέο θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε έλα θαηεπζπληήξην φξακα φζνλ αθνξά 

ζηηο επελδχζεηο ζηε ζηειέρσζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 
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θαζηζηψληαο έηζη ηθαλφ ην ζχζηεκα Τπνπξγείν - Consip λα αληηδξά έγθαηξα ζηηο 

αιιαγέο θαη ηηο παξαιιαγέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θεληξηθφ πιαίζην ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. 

 Οη απαηηήζεηο: Πέξα απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, ε Consip είλαη νξγαλσκέλε έηζη ψζηε λα βνεζά θαη λα ππνζηεξίδεη ην 

Τπνπξγείν ζηελ αληηκεηψπηζε βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ αηηεκάησλ. Ζ 

νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία πνπ είλαη ζαθψο αθηεξσκέλε ζηελ αλάιπζε ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ είλαη ε δηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε 

ζηελή επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο ζηε Γηνίθεζε, είηε είλαη νη ηειηθνί ρξήζηεο είηε ην 

πξνζσπηθφ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Γνπιεχεη ζην πιάη ηνπ Τπνπξγείνπ γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ πην ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ θαη ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζε 

έλα αξκνληθφ πιαίζην ζθνπηκφηεηαο θαη πξνηεξαηφηεηαο. ρεηηθά κε ηηο 

βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, φπσο είλαη νη επείγνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

αιιαγέο πνπ επηβάιινπλ ε Κπβέξλεζε θαη ην Κνηλνβνχιην, ε πην άκεζα 

εκπιεθφκελε ιεηηνπξγία είλαη απηή ηεο Παξνρήο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ζπκβάζεηο 

πιαηζίνπ γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην κνριφ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνθεηκέλνπ λα ρεηξηζηεί 

εγθαίξσο θαηαζηάζεηο ζε θνξχθσζε. Γηα λα γίλεη απηφ, ε παξνρή θάλεη επξεία 

ρξήζε ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο γηα λα ρεηξηζηεί θαηαζηάζεηο ζε θνξχθσζε, γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλερψο ελεκεξσκέλε ηερλνγλσζία θαη λα 

δηαηεξήζεη κία πνιχ ζεκαληηθή νξγαλσζηαθή επειημία. 

 Πξνγξακκαηηζκόο: Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πιεξνθνξηθήο, ε ζπκκφξθσζε κε ηελ εμέιημε 

ηεο λνκνζεζίαο, νη ηπραίεο θαηαζηάζεηο θαη νπνηνδήπνηε άιιε απαίηεζε 

ηξνθνδνηνχλ έλα αθξηβέο ζχζηεκα αλαθνξάο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ έξγσλ, 

ηελ απφδνζε επζχλεο, ηελ ηππνπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζθνπηκφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζεο, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ ιεηηνπξγία πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ είλαη 

ε Γηαρείξηζε Πξνγξάκκαηνο. Ζ Consip έρεη εηζάγεη εξγαιεία ηα νπνία κνηξάδεηαη κε 

ηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ην ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη 

ηεο δηάξθεηαο ησλ έξγσλ, ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, ηεο αλαθνξάο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη απφ εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πεγέο, θαζψο θαη 

ηεο “ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε” απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τ.Ο.Ο. 
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 Οη ιύζεηο: ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε Consip ζρεδηάδεη 

δηαδηθαζίεο δεκνπξαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηε βάζε 

ιεπηνκεξψλ επεμεγήζεσλ νη νπνίεο δεζκεχνπλ ηνλ πξνκεζεπηή φζνλ αθνξά ηα 

πιαίζηα πνπ πξέπεη λα επηζηξαηεπηνχλ, ηηο κεζνδνινγίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ιχζεσλ, ηα ιεηηνπξγηθά, ηα ζρεηηδφκελα κε ηηο 

επηδφζεηο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ 

πξέπεη λα πινπνηεζνχλ. Ζ επζχλε ηνπ θαζνξηζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο ιχζεο 

έγθεηηαη ζηελ παξάδνζε, ε νπνία πξέπεη, ζπλεπψο, λα εγγπάηαη νιφθιεξε ηε 

δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εμνπζηνδφηεζε, ηελ πινπνίεζε 

θαη ηελ επηδίθαζε κέρξη ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ θαη πξέπεη επίζεο λα 

δηαρεηξίδεηαη θαη λα παξαθνινπζεί ηα έξγα θαη ηηο ζπλερηδφκελεο ππεξεζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο πξνκήζεηεο. Ζ δηνίθεζε θαιείηαη λα κνηξαζηεί ην ζρεδηαζκφ, 

ηελ έγθξηζε ησλ επεμεγήζεσλ, ησλ πξσηνηχπσλ, ησλ ελδηάκεζσλ δεηγκάησλ ησλ 

πξντφλησλ θαη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ ηειηθφ έιεγρν ησλ παξερφκελσλ αγαζψλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, ζε απηή ηε εξγαζία, ν φξνο “δεκνπξαζία” 

(δεκνπξαζία) αλαθέξεηαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο θαη ν φξνο 

“πξνζθνξά ηηκήο” ζηηο πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη απφ ηηο αληαγσληδφκελεο εηαηξείεο. 

3.2.2 Σν κνληέιν Consip ζην πιαίζην εμνξζνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο 

Σν Πξφγξακκα είλαη ζεκειησκέλν επάλσ ζε έλα ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ην νπνίν 

πξνβιέπεη ηελ εκπινθή ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ (σθεινχκελνη), 

θαζψο θαη ηεο Consip, ε νπνία έρεη αλαιάβεη έλα ζπληνληζηηθφ θαη δηακεζνιαβεηηθφ 

ξφιν αλάκεζα ζηελ αγνξά θαη ηε δεκφζηα δήηεζε θαη ην ξφιν ηεο δηεπαθήο κε ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (κέηνρνο).  

Η ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δξάζηεο ζην ζύζηεκα ζύκβαζεο πιαηζίνπ: Σν ιεηηνπξγηθφ 

κνληέιν ησλ ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν, 

κέζα απφ ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο, εκπιέθεη ηηο 

δηνηθήζεηο θαζψο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ζε κία εμειηγκέλε θαη επζπγξακκηζκέλε 

δηαδηθαζηηθή δηεξγαζία. Έλα ηέηνην κνληέιν θαζνξίδεη ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ επηιέγνληαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο κίαο δεκνπξαζίαο. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ επηιέγεηαη ν ληθεηήο, ε δνκή ηνπ Γηθηχνπ Αγνξψλ ηεο Consip (Acquisti in 

Rete) ελεξγνπνηεί φπνπ είλαη δπλαηφλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ζπκθσλίεο πιαηζίνπ. Οη Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο, απφ ηε ζηηγκή πνπ εγγξάθνληαη ζην 
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Πξφγξακκα κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.acquistinretepa.it, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ηέηνην θαηάζηεκα γηα λα δεκνζηεχζνπλ online παξαγγειίεο 

πξνκήζεηαο θαηεπζείαλ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, επσθεινχκελεο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θαη πνηνηηθνχο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ζπκθσλίεο πιαηζίνπ. Οη πξνκεζεπηέο, απφ 

ηελ πιεπξά ηνπο, αιιειεπηδξνχλ άκεζα κε ηελ μερσξηζηή δηνίθεζε ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξάδνζε, ηα ηηκνιφγηα θαη ηελ πιεξσκή, αιιά ζα πξέπεη λα παξέρνπλ 

ζηελ Consip κία αλαθνξά κε φιεο ηηο πξνζππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο. Πξνηνχ λα 

πινπνηήζεη ηελ δεκνπξαζία θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία κία ζχκβαζε πιαηζίνπ, ε 

Consip αζρνιείηαη κε κία αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο ηεο αγνξάο θαη ηεο δήηεζεο ηεο 

δηνίθεζεο. Απηφ ην ζηάδην ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο αγνξαπσιεζίαο 

πινπνηείηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο δηνηθήζεηο (δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπιινγή ησλ αηηεκάησλ ηνπο) θαη ηνπο πξνκεζεπηέο (κέζα απφ ηε δηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη έλα ζπλερή θαη δνκεκέλν δηάινγν). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζρεδηάδεηαη, ε 

ηεθκεξίσζε ηεο δεκνπξαζίαο απνζηέιιεηαη ζηελ Αξρή Διέγρνπ Δπάξθεηαο (AGCM, 

CNIPA θ.ιπ) πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζεη κία αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζή 

ηεο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Ο θχθινο δσήο ηεο αλάπηπμεο κίαο ζχκβαζεο 

πιαηζίνπ ηειεηψλεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία πξνεγείηαη ηεο 

ελεξγνπνίεζήο ηεο θαη εγθαηληάδεη έλα ζηάδην παξαθνινχζεζεο ην νπνίν απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δηνηθήζεηο απνιακβάλνπλ ην αλακελφκελν επίπεδν 

ππεξεζηψλ. 

Η ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνύο δξάζηεο ζην ύζηεκα Ηιεθηξνληθήο 

Αγνξάο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο: Σν κνληέιν ηεο Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο νξίδεη έλα αξρηθφ ζηάδην αιιειεπίδξαζεο κε εηαηξείεο εμνπιηζκέλεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζχζηεκα. Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ εγγξάθνληαη, κπνξνχλ λα αλαξηήζνπλ ηνπο θαηαιφγνπο πξντφλησλ ηνπο ζην 

ζχζηεκα, ζε ζπκθσλία κε ηηο εηδηθέο δεκνπξαζίεο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Consip 

γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε εγθαηληάδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηεινχλ ηηο αγνξέο απνθηνχλ 

πξφζβαζε ζηνλ ηζηνρψξν πξνθεηκέλνπ λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

θαηαιφγνπο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξέο απεπζείαο on-line ή λα εθδψζνπλ θαη λα 

εθηηκήζνπλ αηηήκαηα πξνζθνξψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη πξνκεζεπηέο ιακβάλνπλ θαη 
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απνζηέιινπλ πξνζθνξέο κε φξνπο πνπ νξίδνληαη ζην έγγξαθν εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ 

θαηεγνξία ησλ ππφ παξαγγειία αγαζψλ ή ζηέιλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

αληαπνθξηλφκελνη ζηα αηηήκαηα ησλ δηαθφξσλ δηνηθήζεσλ. 

Σα δχν κνληέια πνπ πεξηγξάθνληαη εδψ αιιάδνπλ ην θνξηίν ησλ δηνηθήζεσλ, θαη ε 

επζχλε ησλ δηάθνξσλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο (αλαγλψξηζε ησλ 

αηηεκάησλ, νξηζκφο ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη δηαρείξηζε ηεο επηδίθαζεο) 

κεηαηίζεηαη πξνο ην Πξφγξακκα Δμνξζνινγηζκνχ ηνπ Κφζηνπο. 

Ζ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη ζηε δηνίθεζε, ζε απηνχο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο, αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε ζπλέρεηα, κε φξνπο δηαζεζηκφηεηαο ελεξγψλ 

ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά θαη/ή ππεξεζίεο θαη απφ ηελ εγγχεζε 

κίαο ζπλερνχο θαη δηαθαλνχο αληαγσληζηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ Ζιεθηξνληθή 

Αγνξά ε νπνία βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (ζπκβάζεηο πιαηζίνπ θαη Ζιεθηξνληθή Αγνξά), απαηηνχληαη 

ζπλερείο θαη ζεκαληηθέο ζηηγκέο αιιειεπίδξαζεο θαη κνηξάζκαηνο πιεξνθνξηψλ κε ην 

Τπνπξγείν, ηηο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλδέζκνπο ησλ 

πξνκεζεπηψλ. Ζ Consip έρεη ζεκειηψζεη θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεη έλα κνληέιν 

ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ Γεκόζησλ 

Γηνηθήζεσλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα έξγα εμνπιηζκέλα θαηάιιεια γηα λα βειηηψζνπλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπ έξγνπ θαη ηηο θαηλνηφκεο ηνπ πξσηνβνπιίεο πξνψζεζεο. 

ε ζρέζε κε ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν, δίλεηαη ζηξαηεγηθή ζεκαζία ζηελ άκεζε 

επηθνηλσλία θαη ζηνλ ζπληνληζκφ κε ηα δηάθνξα επίπεδα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αγνξά, 

απφ ηνπο βηνκεραληθνχο ζπλδέζκνπο κέρξη ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί κία αθφκα πην ηζρπξή ζρέζε θαη κνίξαζκα πιεξνθνξηψλ 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Απηφ εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα ηερληθά 

θαη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε θαηεγνξίεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο 

ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ ζην Πξφγξακκα, ζε ζπκθσλία κε ηελ αξρή ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη απφ δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο πλδέζκνπο, νη 

νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην Πξφγξακκα ζε αλαγλσξηζκέλα 

κέιε θαη ζηελ πξνψζεζε κίαο ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηελ αγνξά θαη ζηηο 

Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο. 
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Έλαο κνλαδηθά ζεκαληηθφο ξφινο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη απηφο πνπ παίδνπλ νη 

“Πχιεο Πιεξνθφξεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ”, θαζήθνλ ησλ νπνίσλ είλαη ε δηεπθφιπλζε 

ηεο πξφζβαζεο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ζιεθηξνληθή Αγνξά κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ νξγάλνπ, ηηο πιεξνθνξηαθέο 

θαη εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο, ηα εηδηθά ζεκηλάξηα, ηα ηειεθσληθά θέληξα θαη 

άιινπο ηξφπνπο πνπ νξίδνπλ νη χλδεζκνη. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πάλσ απφ 100 

ελεξγέο Πχιεο Πιεξνθνξηψλ ζηε ρψξα, ίζα κνηξαζκέλεο ζηελ επηθξάηεηα. 

Ζ εκπινθή ησλ ηδξπκάησλ (κέηνρνη) θαη ηεο θνηλήο γλψκεο δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ 

ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο εξγαιείν αλάπηπμεο 

ηεο επάξθεηαο, θαζψο θαη κέζα απφ πξσηνβνπιίεο πνπ νξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ζρεηηθά ηδξχκαηα, φπσο νη αξρέο ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο (CNIPA θ.ιπ) θαη απφ 

ζπλεξγαζίεο κε νηθνλνκηθά ζψκαηα θαη δεμακελέο ζθέςεο φπσο νη ISTAT θαη ISAE. 

 

 

 

3.3 Η ΣΡΔΥΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΟΜΗ ΣΗ CONSIP 

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε φιν θαη πην ζχλζεηεο πξνθιήζεηο, ε Consip επηλφεζε 

κία νξγάλσζε επηθεληξσκέλε ζηνπο ρξήζηεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο 

θαη ηα έξγα πνπ είρε αλαπηχμεη, γηα λα δηαζθαιίζεη: 

- Μεγαιχηεξε επηθέληξσζε ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, ζηε ζσζηή 

δηαλνκή ησλ πφξσλ ζε έξγα, ππεξεζίεο, εηαηξηθή νξγάλσζε θαη δηαδηθαζίεο 

- Μεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ρξήζηεο θαη ζηελ αλάπηπμε έξγσλ 

- Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ κέζα ζηηο εηαηξηθέο δνκέο, γηα λα απμεζεί 

αθελφο ε ηαρχηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία θαηά ηελ αληαπφθξηζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα ρξεζηψλ θαη αθεηέξνπ λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή θαη νη 

πξνζπάζεηεο ησλ εζσηεξηθψλ πεγψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θάζε 

Σκήκαηνο 

- Καηάιιειε επηθέληξσζε, κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε ηερλνγλσζίαο, ζηε ζπλνιηθή 

ζπλνρή ησλ πξσηνβνπιηψλ κε φξνπο ζρεδηαζκνχ, πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο, ηξφπνπο 
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απφθηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, επίβιεςε έξγνπ θαη ζπκβαηφηεηαο ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγίαο. 

Σα ζηνηρεία ζηα νπνία αθηεξψζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζρεηίδνληαη απφ ηε κία κε ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ κνλάδσλ δηεπαθήο ρξεζηώλ - κε κεγαιχηεξν βάξνο ζηα έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαη ησλ νξίσλ πνηφηεηαο - θαη, απφ ηελ άιιε, ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο πόξσλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή, εηδηθά ζε ζρέζε κε 

ηηο ηθαλφηεηεο ηερληθήο δηαρείξηζεο θαη δηαρείξηζεο έξγνπ, κία πην δπλακηθή δηαλνκή 

πφξσλ κέζα ζηηο εηαηξηθέο δνκέο, βαζηζκέλε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη απφ 

ρξήζηεο-ζεκεία αλαθνξάο. 

ηελ αξρή ηνπ 2004, πηνζεηήζεθε κία πξψηε εηαηξηθή αλαδηνξγάλσζε. Δθείλν ηνλ 

θαηξφ, ζηε βάζε ελφο ζεκαληηθνχ αηηήκαηνο ησλ ρξεζηψλ λα δνπλ ηηο εηαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο λα επηθεληξψλνληαη ζηηο θάζεηεο δηαδηθαζίεο ησλ Σκεκάησλ-πειαηψλ, 

απνθαζίζηεθε λα εθαξκνζηεί κία δνκή πνπ ζα βαζηδφηαλ ζε ηξεηο ηερληθέο Μνλάδεο, 

ηδηαίηεξα επηθεληξσκέλεο ζηνπο ρξήζηεο αλαθνξάο: 

- Μνλάδα Γεκόζηαο Οηθνλνκίαο, αθηεξσκέλε ζηελ ππνζηήξημε ζεζκηθψλ θαζεθφλησλ 

ηνπ Γεληθνχ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο (Ragioneria Generale dello Stato, RGS, 1ν Σκήκα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ), ηνπ Σκήκαηνο Θεζαπξνθπιαθίνπ (2ν 

Σκήκα ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ) θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ 

- Μνλάδα πζηήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, αθηεξσκέλε ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο Γεληθήο Γηνίθεζεο, Πξνζσπηθνχ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Θεζαπξνθπιαθίνπ (3ν ηκήκα), ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Αλάπηπμεο θαη πλνρήο (4ν 

Σκήκα) θαη ησλ γξαθείσλ άκεζα ππφινγσλ ζηνλ Τπνπξγφ, θαζψο θαη άιισλ 

ππεξεζηψλ ζε άιιεο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο 

- Μνλάδα Αγνξώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (DAPA, Direzione Acquisti della PA), 

αθηεξσκέλε εηδηθά ζηελ ππνζηήξημε ηεο απφθηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εθ κέξνπο 

ησλ δεκφζησλ Γηνηθήζεσλ. 

Αξγφηεξα, ζηα ηέιε ηνπ 2004, κε ην ζελάξην ησλ δηθαηνχρσλ λα γίλεηαη πην ζχλζεην θαη 

κε ηελ εηαηξεία λα κεγαιψλεη ζε κέγεζνο, δεκηνπξγήζεθε κία Μνλάδα Γεληθήο 

Γηαρείξηζεο ε νπνία ζα δηαζθάιηδε ηελ απαξαίηεηε απνδνηηθφηεηα θαη ην ζπληνληζκφ 

φισλ ησλ πξσηνβνπιηψλ. 
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Μεηά απφ απηφ, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2006, ππφ λέα δηεχζπλζε θαη κε κία λέα 

λνκνζεζία γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ δεκνζίνπ, έγηλε κία πξνζεθηηθή επαλεμέηαζε ηνπ 

κνληέινπ ηεο Consip πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην πηεζηηθφ αίηεκα ησλ δηθαηνχρσλ 

γηα έλα πην ελεξγεηηθφ θαη εηζεγεηηθφ ξφιν εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

αιιαγήο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κέζσ ηεο δηάρπζεο ηεο 

Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο. Απηφ πνπ πξνέθπςε, ήηαλ κία εηαηξεία 

πνπ ραξαθηεξηδφηαλ νπζηαζηηθά σο έλα θέληξν εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ην νπνίν, παξ‟ 

φηη ιεηηνπξγνχζε ζην ρψξν ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, έπξεπε λα έρεη επηδφζεηο 

ηδησηηθήο εηαηξείαο. Απηφ νδήγεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2007 ζηε ζεκειίσζε ελφο λένπ 

επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ κε αηρκή κία νξγαλσηηθή δνκή πνπ εληζρχεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο πειάηεο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα, κε ηελ 

ππνζηήξημε θνηλψλ θαη ζπγθεληξσκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Έηζη, ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν 

κεηαθηλήζεθε απφ ην ηκεκαηηθό ζην ιεηηνπξγηθό. Ζ αμηαθή αιπζίδα πνπ απνηειείηαη 

απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν, ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαρείξηζε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηα 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα -ε νπνία πξνεγνπκέλσο δηέηξερε θάζεηα φιεο ηα εηαηξηθά ηκήκαηα- 

αθνινπζεί ηψξα έλα νξηδφληην κνλνπάηη δηαηξέρνληαο φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Απηφ ην λέν νξγαλσηηθφ κνληέιν θαιχπηεη κία ζεηξά αηηεκάησλ: 

- Μία ελνπνηεκέλε δνκή ζηξαηεγηθνχ εηαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ 

- Μία ελνπνηεκέλε δνκή θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο 

- Σε ζπγθέληξσζε παξφκνησλ ηθαλνηήησλ κέζα ζηηο ίδηεο νκάδεο εξγαζίαο, θάηη ην 

νπνίν επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ πφξσλ θαη απνηξέπεη ηελ έιιεηςε 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηε ζπαηάιε εξγαζίαο θαη θφπνπ 

- Σε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεξαξρίαο, θάηη ην νπνίν επλνεί ηελ νξηδφληηα αιιειεπίδξαζε 

θαη απμάλεη ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζηα άηνκα. 

Ζ αλαζεψξεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ζα απαηηήζεη θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ηελ θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθή, αιιά, θπξίσο, ζα έρεη επίδξαζε ζηελ 

εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάδεηαη θάζε άηνκν ζηελ Consip, 

θαζψο θαη ζηελ απνζηνιή θαη ηηο αμίεο ηεο εηαηξείαο. 
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3.4 ΟΙ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

Οη νξγαλσηηθέο ππνδηαηξέζεηο ηεο εηαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε αλάζεζή ηνπο ζηηο 

ππεπζπλφηεηεο θαη επάξθεηεο πνπ κπνξνχλ λα ηηο πινπνηήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά, δελ 

αξθνχλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο πινπνίεζε εάλ δελ ππάξρεη κία 

μεθάζαξε θαη θνηλή ηδέα γηα ην πψο απηέο ζα δηεπζπλζνχλ θαη γηα ην ξφιν ηνπ θάζε 

μερσξηζηνχ δξάζηε κέζα ζην ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηεο εηαηξείαο. Απηή ε 

αλάγθε, ζε θάζε εηαηξεία πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ έλα αξρηθφ ζηάδην ζηνηρεηψδνπο 

δηνίθεζεο, θαιχπηεηαη απφ ηνλ ηζνξξνπεκέλν νξηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ 

εηαηξεία. ηελ Consip, ε αληίιεςε θαη ε πινπνίεζε απηνχ ηνπ θαζήθνληνο έρεη πεξάζεη 

απφ δηάθνξα ζηάδηα, αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εηαηξείαο. ηελ αξρή, ε 

νξγάλσζε απνηεινχληαλ απφ 100 πεξίπνπ αλζξψπνπο θαη ήηαλ επηθεληξσκέλε ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ δνκψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. ε απηφ ην πιαίζην, νη 

απαηηήζεηο ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ζεκεξηλέο, φπνπ βιέπεη θαλείο 500 θαη πιένλ 

άηνκα λα εξγάδνληαη καδί φρη κφλν επάλσ ζηελ εμέιημε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην 

Τπνπξγείν, αιιά θαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ δεκφζηνπ θφζηνπο ζε αγαζά θαη 

ππεξεζίεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο θαη ζε ζεκαληηθέο ηερληθέο-νξγαλσηηθέο 

ζπκβνπιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απηφ, ζπλαθφινπζα, έρεη νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ5, δηαηεξψληαο πάληα, σζηφζν, ην ζηξαηεγηθφ κνληέιν κίαο 

“επζπγξακκηζκέλεο (streamlined) εηαηξείαο” ζηελ ππεξεζία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - 

θάηη ην νπνίν ραξαθηήξηδε ηελ Consip απφ ηελ αξρηθή ηεο ζχιιεςε. Απφ φια ηα 

παξαπάλσ, πξνέθπςε κία δνκή ρηηζκέλε θαηά κήθνο δχν θχξησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ: 

α. Λεπηνκεξήο νξγάλσζε ησλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα κία ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

βαζηθψλ ξεπκάησλ δεκηνπξγίαο αμηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ρξήζηεο ζα 

απνιακβάλνπλ επαξθή θαη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

Με ηνλ φξν δηαδηθαζία ελλννχκε “έλα ζχλνιν ινγηθά θαη ζπλεθηηθά 

αιιεινζπλδεφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ πηνζεηείηαη απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηνρεχεη πξνο ηελ πινπνίεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θνηλνχ, αλαγλσξίζηκνπ θαη πεξηγεγξακκέλνπ ζηφρνπ”. Κάζε δηαδηθαζία 
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πνπ εμεηάδεηαη ζηελ εηαηξεία έρεη ηε δηθή ηεο πεξηγξαθή θαη έγγξαθα επηζεκνπνίεζεο, 

αιιά ν φξνο “ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο” κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη άιια είδε 

εγγξάθσλ. Γηα παξάδεηγκα, δηεξγαζίεο (αθηεξσκέλεο ζηε ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ), κηθξν-δνκέο (κία ζπλζεηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο εηαηξηθέο δνκέο), θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (ν 

νξηζκφο ή νη θαλφλεο γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο, παξφιν πνπ ππφθεηληαη ζε 

παξαιιαγέο, απαηηνχλ κία φζν πην πξνηππνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά γίλεηαη), θαη 

εκθαλψο πην άκεζα ιεηηνπξγηθά εξγαιεία φπσο νη πξνδηαγξαθέο, νη ιίζηεο ειέγρνπ 

θ.ιπ.  

β. Γηαηήξεζε ελφο επαξθνχο βαζκνχ εζσηεξηθήο επειημίαο ζηελ εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ 

λα ηεο επηηξαπεί λα ιεηηνπξγεί γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά, ρσξίο λα θξαηά ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηάζηκνπο κε ηελ ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία θαη εθκεηαιιεπφκελε ηε 

δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη θηλεηνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζηελ Consip. 

Ζ ππαθνή ζε απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο είλαη εκθαλήο ζηελ ηξέρνπζα νξγάλσζε ησλ 

εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηνπο ηξφπνπο ηεο επηζεκνπνίεζήο ηνπο, νη νπνίνη 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

- Σν Σκήκα Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Οξγάλσζεο έρεη αλαιάβεη ην βαζηθφ θαζήθνλ ηεο 

ξχζκηζεο, ε νπνία ηειείηαη κέζα απφ κία εμεηδηθεπκέλε ππν-κνλάδα (Γηαρείξηζε 

Γηαδηθαζηψλ) κε εηδηθή απνζηνιή ην “ζπλνιηθφ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ”. 

Απηφ ην θαζήθνλ θέξεηαη εηο πέξαο κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ, εηδηθά φηαλ απηέο ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο θνηλέο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

νξγαλσηηθέο δνκέο (νξηδφληηεο δξαζηεξηφηεηεο), ηελ επίβιεςή ηνπο, ε νπνία γίλεηαη ζηε 

βάζε επαξθψλ δεηθηψλ, θαη, αθνινχζσο, ηελ εμέιημή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα “παξέρνληαη 

εγγπήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε 

κε ηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο” 

- Άιιεο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο είλαη δηαλεκεκέλεο 

κέζα ζηελ εηαηξεία θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ αηνκηθψλ κνλάδσλ. Μέρξη 

ζηηγκήο, φζνλ αθνξά ηηο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο απηψλ ησλ δνκψλ, απηέο παίδνπλ έλα 

παξφκνην ξφιν αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο κεηά 

ζηαζεξνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή ιεηηνπξγία Γηαρείξηζεο Γηαδηθαζηψλ. 
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- Γεληθά, φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ εηαηξεία θαη είλαη θνηλέο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία δνκέο θαη εγθξίλνληαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο πξηλ ηελ επίζεκε 

δηάδνζή ηνπο, ελψ νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη νπζηαζηηθά κε κία θαη κφλε εηαηξηθή 

γξακκή απαηηνχλ ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηεπζπληή, άιισλ ζρεηηθψλ 

δνκψλ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηεο Μνλάδαο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Γηαρείξηζεο, ν νπνίνο 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηζεκνπνίεζε ηεο ηεθκεξίσζεο δηαδηθαζίαο. 

Απηφ ην “modus operandi” (ηξφπνο ιεηηνπξγίαο- ρεηξηζκνχ )επηηξέπεη, ινηπφλ, ηελ 

πιήξε ζπκκεηνρή ζην πεξηερφκελν πνπ επηζεκνπνηείηαη θαηά ηελ ηεθκεξίσζε κίαο 

δηαδηθαζίαο πξηλ απφ ηε δηάδνζή ηεο, ζε ζπκθσλία κε ην πλεχκα ηνπ ζπλερνχο 

κνηξάζκαηνο ην νπνίν ραξαθηήξηδε πάληα ηελ εηαηξεία. 

Σν κνληέιν δηαδηθαζηψλ ηεο Consip παξέρεη κία αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

νξάκαηνο ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ηαμηλφκεζή ηνπο (ε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε δηαδηθαζίεο ππξήλα, ππεξεζηψλ θαη δηαρείξηζεο) θαη λα 

ππνγξακκηζηνχλ νη θχξηεο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ην ζρήκα, νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε (είηε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ είηε άιιεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) αληηπξνζσπεχνπλ ην 

αξρηθφ εξέζηζκα ησλ εηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζην θέληξν ησλ νπνίσλ βξίζθεη θαλείο ηηο 

δηαδηθαζίεο ππξήλα πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηεο Consip θαη ηε 

κεηαηξνπή ησλ αηηεκάησλ ζε ιχζεηο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη εθείλεο ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ αγνξψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (αλάιπζε θαη επίβιεςε ηεο δήηεζεο ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηεο αγνξάο κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάπηπμε 

αγνξαζηηθψλ ιχζεσλ) θαη ηεο ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε (αλαγλψξηζε αηηεκάησλ, κειέηε, ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε, 

ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ πξσηνβνπιηψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ππξεληθψλ δηαδηθαζηψλ, ε νπνία απνηειεί ην θέληξν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Consip, εληζρχεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο (Πνιηηηθέο θαη ηξαηεγηθέο) θαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ππεξεζίαο 

(Αλζξψπηλνη Πφξνη, Οξγαληθνί Πφξνη θαη Γηαρείξηζε Δθηίκεζεο Λχζεσλ) νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε έλα ζπζηεκηθφ πιαίζην θαη εγγπψληαη ηε ζπλνρή 
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ηνπο κε ηηο ζηξαηεγηθέο εμέιημεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Consip. 

ρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ δηαδηθαζηψλ, ε πξνζνρή ηεο εηαηξείαο έρεη αθηεξσζεί 

νπζηαζηηθά ζηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηα θχξηα ξεχκαηα 

δεκηνπξγίαο αμηψλ (πιεξνθνξηθή, παξνρέο θαη ζπκβνπιεπηηθή) νη νπνίεο είλαη 

παξνχζεο ζην κνληέιν θαη ζηα νξγαλσηηθά πξναπαηηνχκελα ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Οη 

εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζεσξνχληαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο εηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο εξγαζίαο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο (π.ρ. νξγαλσηηθή δνκή, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε), ηεο ξχζκηζεο δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε λνκνζεηηθέο πξάμεηο 

ή κε δξαζηεξηφηεηα κε ηζρπξή επίδξαζε ζηελ θνηλσλία (π.ρ. δηαδηθαζία παξνρήο, 

ζπλάληεζε κε ηηο επηηξνπέο δεκνπξαζίαο, εμσηεξηθέο ζρέζεηο, επίβιεςε έξγνπ) θαη ηνπ 

νξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ ξφισλ θαη επζπλψλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ αλαηηζέκελσλ θαζεθφλησλ (π.ρ. ξφινο ηνπ ππεχζπλνπ 

έξγνπ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ, ε επίβιεςε ηνπ θφζηνπο). Οη βαζηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο είλαη δχν. Απφ ηε κία πιεπξά ε κέγηζηε επηδίσμε εηαηξηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, ζηε βάζε θπξίσο ηεο πςειήο επίδνζεο, ηεο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ παξά ηεο απιήο ππαθνήο ζηηο 

νξγαλσηηθέο ληηξεθηίβεο. Απφ ηελ άιιε, ε δηαζθάιηζε κίαο μεθάζαξεο δηαδηθαζίαο, ε 

νπνία εγγπάηαη, κε δηαθαλείο κεζφδνπο, απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ νη επαγγεικαηηθέο αμίεο κε ηηο νπνίεο ε Consip 

αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά ηελ εθηέιεζε ησλ ηδηαίηεξα επαίζζεησλ -ιφγσ ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο επίδξαζεο- δξαζηεξηνηήησλ. Έλα παξάδεηγκα φισλ 

απηψλ βξίζθεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο είλαη απηέο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πξφνδν ησλ μερσξηζηψλ 

δεκνπξαζηψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην θάζε βήκα θαηαγξάθεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηα απαηηνχκελα εξγαιεία, απφ ηνλ νξηζκφ ηεο κεηνδνηηθήο ζηξαηεγηθήο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζή ηεο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ην ληθεηή ηεο δεκνπξαζίαο. 

Καλέλα απφ απηά ηα βήκαηα δε ζα ήηαλ εθηθηφ εάλ δελ ζπκπεξηιάκβαλε ηελ μεθάζαξε 

γλψζε, εθ κέξνπο θάζε εκπιεθφκελνπ κέινπο ηεο εηαηξείαο, ηνπ ξφινπ ηνπ θαη ησλ 

ξφισλ ησλ ζπλαδέιθσλ κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αιιειεπηδξάζεη, ηεο πξνζνρήο πνπ 

πξέπεη λα δνζεί ζηελ πινπνίεζε κίαο ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη 

πξνζεθηηθφ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαζελφο, αθφκα θαη έμσ απφ ην ρψξν 
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εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ επεξεάζεη ην ζσζηφ απνηέιεζκα κίαο δεκνπξαζίαο, ηεο 

αλάγθεο ηνπ κνηξάζκαηνο ησλ ελδηάκεζσλ δηαδηθαζηψλ (ξπζκίζεηο δεκνπξαζηψλ, 

ηερληθή ηεθκεξίσζε θ.ι.π) θαη ηεο κεγαιχηεξεο θξνληίδαο ζην πψο ζπληειείηαη ε 

εμσηεξηθή επηθνηλσλία. 

3.5 ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

3.5.1 Επίηεςξη αποδοηικήρ ππομήθειαρ  

Ζ επηηπρία κίαο πξνκήζεηαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα επίηεπμεο κίαο 

“θαιήο ηηκήο” θαη ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ ζηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο εθ 

κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή – κε άιια ιφγηα, “λα αμίδεη ηα ιεθηά ηεο”- εμαξηάηαη απφ 

θάπνηεο ζεκαληηθέο επηινγέο πνπ θάλεη ε Consip θάζε θνξά πνπ νξγαλψλεη κία 

δεκνπξαζία, είηε γηα κία ζχκβαζε πιαηζίνπ είηε γηα άιιεο πξσηνβνπιίεο, φπσο απηέο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ην Τπνπξγείν. Απηέο νη επηινγέο ιακβάλνπλ ρψξα ζηα δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζχκβαζεο, μεθηλψληαο απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

ηεθκεξίσζεο (ηερληθέο δηεπθξηλίζεηο θαη θαλνληζκνί ηεο δεκνπξαζίαο), θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο νξίδεηαη ε δνκή ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηεο ζχκβαζεο, κέρξη ηελ ex-

post επίβιεςε ηεο πξνκήζεηαο. 

Με ηηο ξπζκίζεηο ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηηο ζπκβάζεηο πιαηζίνπ ζεκειηψλνληαη αξθεηά 

πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηθαλά λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 

Αλάκεζά ηνπο είλαη ν αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ πξνζθνξψλ, ε ηηκή εθθίλεζεο ηεο 

δεκνπξαζίαο, ε κέζνδνο επηδίθαζεο, θ.ιπ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνχ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηεο πξνκήζεηαο ιακβάλεη 

ρψξα ζηε βάζε ηεο θαηεγνξίαο αγαζψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Μέζα απφ ηηο ηερληθέο βέιηηζηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

δεκνπξαζηψλ θαη νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ, ε νηθνλνκηθή αλάιπζε έρεη σο ζηφρν λα 

επηιέμεη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηηο εκπιεθφκελεο κεηαβιεηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηνλ αληαγσληζκφ, λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο κπζηηθψλ 

ζπλελλνήζεσλ θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ επηινγή ηνπ πην επαξθνχο πξνκεζεπηή, εθείλνπ ν 

νπνίνο είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί ηελ θαιχηεξε αλαινγίαο πνηφηεηαο / ηηκήο. 

Απηφο ν ξφινο επεθηείλεηαη γεληθφηεξα ζηελ επηινγή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

αγνξαζηηθψλ εξγαιείσλ. Ζ εμέιημε ράξηλ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο, απαηηεί κία πξνζεθηηθή αλάιπζε 
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ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ζελαξίσλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πην 

απνηειεζκαηηθά. Οη πξφζθαηεο επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πκβάζεηο 

ηνπ Γεκνζίνπ είλαη έλα ηέηνην παξάδεηγκα, θαζψο εηζάγνπλ λέα θαη ζεκαληηθά 

εξγαιεία, φπσο νη ζπκθσλίεο πιαηζίνπ θαη ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξαπσιεζίαο ηα 

νπνία ζχληνκα ην θάζε μερσξηζηφ ζψκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ηα θεληξηθά 

αγνξαζηηθά ζψκαηα, ζα κπνξνχλ λα επηζηξαηεχζνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο 

εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπο ζε πξνκήζεηεο. 

Ζ πνιππινθφηεηα θαη ν νινθιεξσηηθά θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

απηά ηα εξγαιεία γηα ηελ Ηηαιηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε απαηηνχλ κία πξνζεθηηθή 

νηθνλνκηθή εθηίκεζε κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ εθαξκνγήο 

θαη ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία ε ρξήζε ηνπο κπνξεί πξαγκαηηθά λα επηθέξεη ηα 

επθηαία απνηειέζκαηα. Οη ηθαλφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο κπνξνχλ, επνκέλσο, 

λα απνβνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο φρη κφλν ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

αηνκηθήο δεκνπξαζίαο, αιιά θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ επθαηξηψλ θαη θηλδχλσλ πνπ 

γελλνχλ απηά ηα λέα εξγαιεία πνπ πξφθεηηαη λα εηζέιζνπλ ζηνλ ηηαιηθφ θαη επξσπατθφ 

ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ. 

3.5.2. Ο πόλορ ηηρ Μονάδαρ Έπεςναρ ηηρ Consip 

Με ην ζηφρν ηεο φζν θαιχηεξεο αληαπφθξηζεο ζε απηέο ηηο λέεο θαη παιηέο πξνθιήζεηο, 

ε Consip, αξρίδνληαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003, δεκηνχξγεζε έλα Γξαθείν Δξεπλψλ 

(Ufficio Studi, US), κία εξεπλεηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή κνλάδα απνηεινχκελε απφ 

νηθνλνκνιφγνπο εηδηθνχο ζηνπο ηνκείο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηεο πξνκήζεηαο, ηεο νπνίαο 

νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη είλαη ε παξνρή επηζηεκνληθήο / ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 

πξνο ηηο εζσηεξηθέο δνκέο ηεο εηαηξείαο θαη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο ζε ζρέζε κε ζέκαηα 

Γεκφζηαο Πξνκήζεηαο. Ο ππνζηεξηθηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο ηεο ξφινο αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ κε ζηφρν ηελ παξαγσγή θαηλνηνκίαο φρη κφλν 

ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Consip, ην ζχζηεκα ζπκβάζεσλ 

πιαηζίνπ θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Αγνξά ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αιιά θαη κε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα σθειεζνχλ απφ νηθνλνκηθέο / επηζηεκνληθέο 

ζπλεηζθνξέο. 

Ζ αλάπηπμε θαη εδξαίσζε ελφο θεληξηθνχ αγνξαζηηθνχ έξγνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ 

απφθηεζε εηδηθψλ ηθαλνηήησλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα εχξνο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζεκάησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα έλα θεληξηθφ ζψκα 
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επηδίθαζεο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή, ην Γξαθείν Δξεπλψλ 

ελεπιάθε ζηελ αλαγλψξηζε εξγαιείσλ ηθαλά λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε πξσηνβνπιίεο ηεο Consip θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

πςειφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζηηο πξνκήζεηεο. Σν 2004, ην πιαίζην 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο κνλάδαο επεθηάζεθε ζηα Δηδηθά Έξγα θαη ηε Γηεζλή πλεξγαζία, 

πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη απφ ην δηεζλέο θαηλφκελν ηνπ νξάκαηνο ηεο δεκφζηαο 

ειεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο θαη λα πξνσζήζεη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη πξαθηηθψλ 

κε άιια θεληξηθά αγνξαζηηθά ζψκαηα. 

3.5.3. Καινοηομία και ζςμβοςλεςηική καηά ηο ζσεδιαζμό ηηρ δημοππαζίαρ 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γξαθείνπ Δξεπλψλ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή επηζηεκνληθήο 

ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πξνο ηηο δηάθνξεο εηαηξηθέο δνκέο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή 

ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνπξαζηψλ (ζπκβάζεηο πιαηζίνπ θαη πξσηνβνπιίεο ππνζηεξηθηηθέο 

ηνπ Τπνπξγείνπ) είλαη καθξάλ ε πην ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθείλε ζηελ νπνία 

ην γξαθείν αθηεξψλεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφξνπο. Απηή ε ππνζηεξηθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν, ζπκπεξηιακβάλεη ζπρλά άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο κέζα 

ζηελ Consip, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή 

Αγνξά Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη γηα ην ζχζηεκα επίβιεςεο πξνκήζεηαο. 

ε ζρέζε κε ηηο δεκνπξαζίεο, ην θαζήθνλ ηνπ Γξαθείνπ Δξεπλψλ απνθηά νπζία θαηά 

ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλψλ, κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

επίδνζήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη θαηλνηνκίεο πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηζηνπνηήζνπλ ηε δνκή ηεο δεκνπξαζίαο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ θαιχηεξε ιχζε, 

ζπκβαηή κε ηηο λνκνζεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ην πιαίζην αλαθνξάο (δνκή ηεο αγνξάο 

θαη απαηηήζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο), θαζψο θαη λα πξνσζήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, 

βειηηψλνληαο έηζη ηελ αλαινγία πνηφηεηαο / ηηκήο ησλ πξνκεζεηψλ θαη απμάλνληαο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ Γεκφζησλ Γηνηθήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν. 

πλήζε θαη επαλεκθαληδφκελα παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ εξγαιείσλ πνπ είλαη πην θαηάιιεια γηα λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ιεηηνπξγψληαο κε κεηαβιεηέο φπσο ε δηαίξεζε ζε 

ζχλνια θαη ε ζπζζσκάησζε ζε πξνζσξηλέο επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο νη νπνίεο γίλνληαη 

αληηθείκελα ρεηξηζκνχ θαη ζπλδπάδνληαη αλάινγα κε ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξάο), ηελ επηινγή ησλ πην θαηάιιεισλ θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο θαη ηελ αλάπηπμε 
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κίαο δνκήο ζχκβαζεο ε νπνία ζα εγγπάηαη θαιχηεξα ηα πςειά επίπεδα πνηφηεηαο εθ 

κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Μαδί κε απηή ηε ζπζηεκαηηθή ζπκβνπιεπηηθή επάλσ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δεκνπξαζηψλ, 

ην Γξαθείν Δξεπλψλ παξέρεη ππνζηήξημε θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

νξηδνληίσο ηεο δνκήο ηεο Consip, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε 

ησλ λέσλ εξγαιείσλ πξνκήζεηαο ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Δπξσπατθή 

Καηεπζπληήξηα Γξακκή 2004/18 θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ην λέν Κψδηθα πκβάζεσλ, ε 

κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ -ρξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ-, ε αλάπηπμε ελφο 

δείθηε επίδνζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνκεζεηψλ, νη κεραληζκνί δηαθήκηζεο 

ηεο Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (κία εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

πξνκεζεπηή βαζηζκέλεο ζε έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο), ηα θίλεηξα βάζεη ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηα εξγαιεία κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο δεκνπξαζίεο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. 

3.5.4. Εδπαίωζη και διάσςζη ηηρ καινοηομίαρ 

Οη θαηλνηνκίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Γξαθείν Έξεπλαο ππφθεηληαη θαηφπηλ ζε 

πεξαηηέξσ βειηηψζεηο θαη εδξαίσζε θαη ζπλνςίδνληαη ζε επί ηνχηνπ έγγξαθα θαη 

κειέηεο πνπ δηαρένληαη εζσηεξηθά πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ φιεο νη δνκέο ηεο Consip 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρεδηαζκνχ δεκνπξαζηψλ. Ζ 

δηαδηθαζία ηειεηνπνίεζεο έρεη ζηφρν λα θάλεη πην “εχρξεζηε” κία θαηλνηνκία ε νπνία 

πξνηείλεηαη γηα κία αηνκηθή πεξίπησζε. Απηή ε ιεηηνπξγία δηαζηαπξσκέλεο 

γνληκνπνίεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηάρπζε κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ ηεο 

ηερλνγλσζίαο ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγφκελεο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 

θαξπνθφξεο ζε κία δεδνκέλε πξσηνβνπιία θαη πνπ κπνξνχλ, επνκέλσο, λα 

εθαξκνζηνχλ κε επηηπρία θαη ζε πνιιά άιια πιαίζηα. ηαλ νη θαηλνηνκίεο βξίζθνπλ 

γεληθφηεξε εθαξκνγή, ζηηο πεξηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα, φπνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ απφ άιιεο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, νη κειέηεο δεκνζηεχνληαη ζην Quaderni 

Consip (Άξζξα ηεο Consip), κία ζεηξά απφ άξζξα ε νπνία μεθίλεζε ην 2004 θαη 

ζπγθεληξψλεη, επίζεο, ηε ζπκβνιή κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Απηή ε 

δηαζηαπξσκέλε γνληκνπνίεζε ππνζηεξίδεηαη απφ άιια εξγαιεία κε ηα νπνία ην 

Γξαθείν Έξεπλαο δηαρέεη ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ κέζα θαη έμσ απφ ηελ εηαηξεία, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ νξγαλψζεθαλ κε 

εηδηθνχο ηνπ ηνκέα, ηεο αθαδεκίαο θαη ησλ ζεζκψλ, θαζψο θαη ησλ ζπλεδξίσλ. Ζ 
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δηαδηθαζία εζσηεξηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζπλεπάγεηαη ην κνίξαζκα ησλ 

ηδεψλ, ησλ θαηλνηνκηψλ θαη άιισλ πξνηάζεσλ ηνπ Γξαθείνπ Έξεπλαο κε νιφθιεξε ηελ 

εηαηξεία. Σα ζεκηλάξηα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπδήηεζε επάλσ ζηηο πην πξφζθαηεο ηδέεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ θφζκν ηεο Γεκφζηαο Πξνκήζεηαο θαη ηξνθνδνηνχλ κε πξνηάζεηο πνπ 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο ζηελ Consip θαη ζηνπο θφζκνπο ηεο δεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηεο 

αγνξάο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αλαθνξηθά κε α ζπλέδξηα, ε 

Consip ζπρλά αλαιακβάλεη δξαζηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηερληθνχ - 

επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ επάλσ ζηε Γεκφζηα Πξνκήζεηα, νξγαλψλνληαο ζπλέδξηα ζε 

ζπλεξγαζία ε άιια ζεκαληηθά ηδξχκαηα θαη / ή ζπκκεηέρνληαο σο νκηιεηήο ζε 

γεγνλφηα ηέηνηνπ είδνπο, παξνπζηάδνληαο ην έξγν ηεο. 

3.6 ΒΑΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ CONSIP 

3.6.1 Γηαθάλεηα 

Κάζε εηαηξεία έρεη ην θαζήθνλ λα θξαηά ηηο δξάζεηο ηεο δηαθαλείο γηα ηνπο κεηφρνπο, 

ηηο αγνξέο αλαθνξάο, ηνπο θαηαλαισηέο / πειάηεο θαη, γεληθά, φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. Απηή ε απαίηεζε γίλεηαη αθφκα πην απζηεξή φηαλ κέηνρνο είλαη έλαο 

δεκφζηνο θνξέαο, θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην θεθάιαην ζε θίλδπλν είλαη δεκφζην. 

Αθφκα, νη εηαηξείεο κε δεκφζην θεθάιαην πξέπεη λα εγγπψληαη φρη κφλν ηε δηαθάλεηα 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ, αιιά, επίζεο -θαη απηφ ηηο 

δηαρσξίδεη απφ ηηο άιιεο- ην θαιχηεξν επίπεδν αληαπφθξηζεο ζην δεκφζην ελδηαθέξνλ, 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο χπαξμήο ηνπο. Αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν, ν 

λνκνζέηεο, απφ ηε κία πιεπξά, θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε απηψλ ησλ εηαηξεηψλ, απφ 

ηελ άιιε, έρνπλ επηδείμεη, γεληθά, ηε κέγηζηε πξνζνρή πξνο ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε 

ηε δηαθάλεηα θαη ηελ απνδνηηθή, απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

πνπ ηνπο εκπηζηεχνληαη. 

Ζ Consip κπνξεί, ρσξίο ακθηβνιία, λα ζεσξεζεί κία απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ελζαξθψλνπλ 

θαιχηεξα απηφ ην ζηνηρείν. ληαο απνθιεηζηηθά ηδηνθηεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο, επνκέλσο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, 

πφξνπο πνπ αλήθνπλ εμ νινθιήξνπ ζην δεκφζην, πξέπεη λα απνδείμεη, κέζα ζηα ρξνληθά 

φξηα θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν, νξζή ρξήζε απηψλ ησλ πφξσλ θαη 

πιήξε ζπκκφξθσζε κε θάζε θαλνληζκφ. ε απηφ ην πιαίζην, ε παξνπζία ελφο 
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πηαηζκαηνδίθε (magistrate) ζην Γηθαζηήξην Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ 

Γηεπζπληηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξακκίδεη ηελ “δεκφζηα απνζηνιή” ηεο εηαηξείαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά -θαη απηή είλαη πηζαλφηαηα ε πην αμηνζεκείσηε θαη 

ραξαθηεξηζηηθή φςε ηεο εηαηξείαο- ε Consip ιεηηνπξγεί κε πνιινχο ηξφπνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή, απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία απηήο ηεο ίδηαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηελ νπνία ειέγρεηαη. 

Σν γεγνλφο φηη - ζηε βάζε λνκνζεηηθψλ πξνηχπσλ ή κέζα απφ εηδηθέο ζπκθσλίεο - 

εκπιέθεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο απφθηεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο 

(ζπκθσλίεο πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) ή, πην απιά, ζε ππεξεζίεο 

πνπ ζηφρν έρνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επαθήο αλάκεζα ζην αίηεκα ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ζηελ πξνζθνξά (ηελ Ζιεθηξνληθή Αγνξά), θάλεη ηελ Consip έλαλ άηππν 

θνξέα πνπ ππφθεηηαη αθελφο ζε πνιινχο ειέγρνπο θαη ζε έλαλ αξηζκφ θηλδχλσλ πνπ 

ζίγνπξα δελ είλαη “βνχηπξν ζην ςσκί” κίαο θπζηνινγηθήο βηνκεραληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

3.6.2.1  Οι ππωηοβοςλίερ ζηον ηομέα ηηρ διαθάνειαρ 

Απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ε Consip έρεη δψζεη ηε κέγηζηε πξνζνρή ζηε δηαθάλεηα ηεο 

δξάζεο. Ζ δεκνζίεπζε ελφο Κψδηθα Γενληνινγίαο (2001) ήηαλ ε πξψηε κφλν απφ 

πνιιέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο θαη ηνπ γεληθνχ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα θίλεηξα ηεο δξάζεο ηεο Consip. Αξρίδνληαο ην 

2003, ε Consip άξρηζε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 231/0112 

πηνζεηψληαο ην δηθφ ηεο Μνληέιν Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο θαη πξνζιακβάλνληαο 

έλα εηδηθφ γηα ηελ πεξίπησζε ξγαλν Δπηηήξεζεο κε ην θαζήθνλ ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ πεξηέρεη ην Γηάηαγκα θαη, γεληθφηεξα, κε ηηο 

εζηθέο αξρέο. 

3.6.2.2 Εζωηεπικά και εξωηεπικά επγαλεία πος επιζηπαηεύονηαι 

Αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή ηεο δηαθάλεηα, απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο, ε Consip έρεη θαηαβάιεη πνιιέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεη πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε ζην δπλακηθφ ηεο, ζε φια ηα επίπεδα. Έρνπλ 

νξγαλσζεί ζπλαληήζεηο εξγαδνκέλσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ εμεγεζεί ιεπηνκεξψο ν 

Κψδηθαο Γενληνινγίαο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο. Έκθαζε 

έρεη δνζεί ζηελ επαηζζεζία ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ θαζέλα, είηε 
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αθνξνχλ ζηελ ηερληθή ηθαλφηεηα είηε ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο, θαζψο θαη 

ζηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ην άηνκν θαη ε εηαηξεία σο φινλ θαηά ηελ επηδίσμε ηεο 

ζεζκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

Απηέο νη εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο έρνπλ ηειεηνπνηεζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

πεξλψληαο απφ ηηο “απιέο” ζπλεδξίεο ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη απνθιεηζηηθά 

εζσηεξηθνί πφξνη, ζε πην ζε βάζνο ζπλαληήζεηο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζε 

θαλνληθά εξγαζηήξηα αθηεξσκέλα ζε νκαδηθή “εξγαζηεξηαθή” εξγαζία επάλσ ζε απηέο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζέηνπλ έλα πςειφηεξν βαζκφ ξίζθνπ (πξνεηνηκαζία ησλ 

δηαδηθαζηψλ, κειέηεο πεξίπησζεο επάλσ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηε δηνίθεζε 

θαη ηνπο πξνκεζεπηέο θ.ιπ). 

Έρνπλ γίλεη επίζεο ζε βάζνο ζπλεδξίεο επάλσ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ, κέζα ζηηο 

νπνίεο, θάπνηνη εξγαδφκελνη ζε ζέζεηο-θιεηδηά ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο ζρέζεηο πνπ 

ζπλδένπλ θαη κεγεζχλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ηεο δνπιεηάο ηνπ θαζελφο κε ηνπο 

θνηλνχο θηλδχλνπο. πλαθφινπζα, νη εμσηεξηθνί πξνκεζεπηέο επίζεο ελεπιάθεζαλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο. Σν νξγαλσηηθφ κνληέιν πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Consip 

επέηξεςε ζηελ εηαηξεία λα παξακείλεη “επζπγξακκηζκέλε”, παξά ηηο πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηεο έρνπλ Γεκφζηα Γηνίθεζε, αιιά έρεη επίζεο 

πεξηπιέμεη πνιχ ην κνληέιν δηαρείξηζεο εηαηξηθνχ ξίζθνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 

εμσηεξηθνί ηεο ζπλεξγάηεο κπνξεί λα θιεζνχλ -θαη γεληθά θαινχληαη- λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη κε ηηο εζσηεξηθέο εηαηξηθέο 

δηαδηθαζίεο, αιιηψο δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν ιχζεο ηεο ζχκβαζήο ηνπο ή ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπο απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά απηέο νη ζπζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα 

δξάζνπλ ην ίδην απνηξεπηηθά φπσο ζην εζσηεξηθφ πξνζσπηθφ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε 

ελαξκφληζε απηψλ ησλ θαλνληζκψλ ζπκπεξηθνξάο κε ζχλζεηεο θαη κεξηθέο θνξέο 

πνιπεζληθέο εηαηξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο απαίηεζαλ κεγάιε πξνζπάζεηα ζην ζηάδην, 

επίζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ξεηξψλ ησλ ζπκβάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ελαξκφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη λα ζπληνληζηνχλ ακνηβαία νη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζέζεη 

ε Consip θαη νη πξνκεζεπηέο ηεο κε κία ζεηξά ζπλδπαζκέλσλ θαη ιεπηνκεξψλ 

πξσηνβνπιηψλ. 
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3.6.2.3 Διαθάνεια ππορ ηην αγοπά 

Απφ ηελ ίδξπζή ηεο ε Consip έρεη θξνληίζεη ηδηαίηεξα λα αλαπηχμεη ην δηάινγν κε ηελ 

αγνξά κέζα απφ ηνπο βηνκεραληθνχο ζπλδέζκνπο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηέο νη 

ζρέζεηο έρνπλ γίλεη πην έληνλεο θαη δνκεκέλεο, κέρξη ηνπ ζεκείνπ -φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε- λα γίλνληαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε 

αγνξαζηηθήο πξσηνβνπιίαο, κε ηξφπνπο πνπ κε ην ρξφλν έρνπλ γίλεη αθφκα πην 

ζπκβαηνί κε ηα θξηηήξηα ηνπ κέγηζηνπ αλνίγκαηνο πξνο ηελ αγνξά. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ζπλαληήζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη, απφ ηε θχζε ηνπο, 

κπνξνχλ λα γίλνπλ δεκφζηεο κφλν φηαλ δεκνζηνπνηεζεί ε επίζεκε δεκνπξαζία. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηεο αγνξάο ππήξμε ηεξάζηηα θαη ε ίδηα ε αγνξά έρεη ζπκθσλήζεη κε ηνπο 

επηθνηλσληαθνχο θαλφλεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ε Consip σο ζηνηρείν πηζηνπνίεζεο 

ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο δηαθάλεηαο ηνπ έξγνπ ηεο, πάληα παξέρνληαο θαη ηε δηθή 

ηεο ζπλεηζθνξά. 

ήκεξα, ε Consip έρεη εηζάγεη κία πξνηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεψλ ηεο κε ηελ αγνξά ε νπνία, μεθηλψληαο απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ζηνλ ηζηφηνπφ 

ηεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε Consip, ζεκειηψλεη ην ρξφλν, ηνπο ηξφπνπο θαη 

ηα ζέκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ, κέρξη αθφκα θαη ην κνίξαζκα 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Οη ηειηθέο 

πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη επίζεο ζε απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ ή δε ζέινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο. Κάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο 

θαη δηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

Οξγάλνπ Δπηηήξεζεο. 

Δπίζεο, νη δηαδηθαζίεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηα δηάθνξα ζηάδηά ηνπο, 

ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο θαη πηζηνπνηήζεηο απφ δηάθνξα ζψκαηα. Κάζε εηαηξηθή 

δηαδηθαζία είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεκειηψδε αξρή ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ. 

Απηή ε αξρή δελ ζεκειηψλεηαη κφλν κέζσ θαλνληζκνχ, αιιά ππαγνξεχεηαη επίζεο θαη 

απφ ηελ θνηλή ινγηθή. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Consip έρεη βαζίζεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζηελ 

θνηλή ινγηθή. Ζ ζπλερήο ξνή πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγεηαη κεηαμχ ησλ δνκψλ 

δηνίθεζεο, γξακκήο θαη ειέγρνπ είλαη ηθαλή λα κεηαθέξεη ηε γλψζε φπνπ είλαη 

απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αμηνινγήζεηο ζην 
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θαηάιιειν επίπεδν ηεξαξρίαο, ην νπνίν ζα κπνξεί θαηφπηλ λα αληαπνθξηζεί ζε 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα θαηά ηνλ απαηηνχκελν έγθαηξν θαη δφθηκν ηξφπν. 

Οη επηηξνπέο επηδίθαζεο ησλ δεκνπξαζηψλ, νη νπνίεο επηβιέπνπλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εμσηεξηθψλ κειψλ, παξφιν πνπ έρνπλ απφ ηε λνκνζεζία κία ζεηξά “εγγπήζεσλ” πνπ 

δηαθπιάζζνπλ ηελ ακεξνιεςία ηνπο θαη ηελ απηνλνκία ηνπο απφ ηελ Consip -

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε ελαξκφληζε θαη δηαθάλεηα ηεο δξάζεο ηνπο- 

ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο απφ ην ξγαλν Δπηηήξεζεο -κεηαμχ άιισλ- ην νπνίν, ζε 

πεξίπησζε θαίξησλ πξνβιεκάησλ (πεξηπηψζεηο αζπκβαηφηεηαο, παξαβηάζεηο ηνπ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο θ.ιπ) ζα δξάζεη ζχκθσλα κε ηελ εληνιή πνπ έρεη. 

Σν ρηίζηκν ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζην θέληξν ηνπ ηηο εγγπήζεηο ηνπ 

Οξγάλνπ Δπηηήξεζεο φηη απηφ ην ζψκα ζα ιακβάλεη γλψζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

Consip φζνλ αθνξά ηηο ηππηθέο ηεο δηαδηθαζίεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε νπνηαδήπνηε 

αλσκαιία πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη κία παξαβίαζε ηνπ Μνληέινπ. Ζ 

ελεξγνπνίεζε πνιιψλ ξνψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ην ξγαλν Δπηηήξεζεο ζηνρεχεη επίζεο 

ζηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ζε πςειά επίπεδα κεηαμχ φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηηο 

πην επαίζζεηεο πιεπξέο ηεο θαζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην 

ξγαλν Δπηηήξεζεο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν πνπ αζθεί θαη κπνξεί λα δηαλείκεη ηελ πηζηνπνηεηηθή ηνπ 

δξάζε κε επέιηθην ηξφπν ν νπνίνο κπνξεί λα άιιαμε απηφλνκα θαη αλά πάζα ζηηγκή 

φηαλ ην απαηηνχλ νη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο. 

3.6.2.4 Σα επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα θαη νη ζρέζεηο κε ηελ θνξπθή ηεο 

δηαρείξηζεο 

ιεο νη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο έρεη πηνζεηήζεη ε Consip κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

ηδέα φηη πξφθεηηαη γηα κία δνκή εγθισβηζκέλε κέζα ζηνπο ίδηνπο ηεο ηνπο θαλφλεο, πνπ 

ρξεηάδεηαη ρξφλν λα “αθνχζεη” ηνπο πάληεο πξνηνχ λα δξάζεη. ε αληίζεζε ε 

ιεπηνκεξήο εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνληαη εηδηθά απφ ην ξγαλν 

Δπηηήξεζεο πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο) έρεη 

δεκηνπξγήζεη κία ηζρπξή ζπλαίλεζε επάλσ ζην ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη. Αθφκα, ην 

ξγαλν, εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ νξγάλσζε (απαληά απεπζείαο ζην πκβνχιην), 

είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επζπγξάκκηζε ηδηαίηεξα ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ, λα 

αμηνινγήζεη ηηο αζπλήζηζηεο θαηαζηάζεηο πνπ αλαπφθεπθηα πξνθχπηνπλ θαη λα 

ελζηαιάμεη ζε θάζε παξάγνληα ηελ επαηζζεζία απέλαληη ζηνλ έιεγρν, ηελ εζηθή θαη ηε 
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δηαθάλεηα, ε νπνία είλαη ελ ηέιεη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ πξνζνρή ζηα αιεζηλά πξνβιήκαηα ηνπ 

πεδίνπ. 

ιε ε δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλνληζκνχο, ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηηο ελδείμεηο παξαβηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο βειηησηηθέο 

πξσηνβνπιίεο παξνπζηάδεηαη ηαθηηθά ζην πκβνχιην, ην νπνίν πξέπεη λα ηε ιάβεη 

ππφςε ηνπ θαη λα παξέρεη φπνηoπο δείθηεο έρεη επάλσ ζην δήηεκα. Σν ξγαλν 

Δπηηήξεζεο επίζεο, πξνθαλψο, κπνξεί φπνηε είλαη απαξαίηεην λα δεηήζεη αθξφαζε απφ 

ην πκβνχιην κέζσ ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ CEO ή ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν πκβνχιην ησλ Γηεπζπληψλ θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 231/01 θαη ζην Οξγαλσηηθφ Μνληέιν, ππφθεηληαη, φζνλ αθνξά 

ηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζηνλ έιεγρν ηνπ Οξγάλνπ Δπηηήξεζεο. Τπάξρεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κία εηδηθή δηαδηθαζία ε νπνία έρεη ξπζκίζεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ξγαλν Δπηηήξεζεο κπνξεί λα εηδνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο 

ππνςίαο παξαβηάζεσλ ηνπ Οξγαλσηηθνχ Μνληέινπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εηαηξηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

Απηφ επηβεβαηψλεη γηα κία αθφκα θνξά ηελ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ηεο Consip λα 

δηαηεξήζεη φζν ην δπλαηφλ πην πςειά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ήζνπο θαη 

ηεο δηαθάλεηαο. 

3.7 Η ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΔ ΣΗ CONSIP ΜΔ ΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ (ΔΚΔ) 

Μία εηαηξεία είλαη θνηλσληθά ππεχζπλε εάλ παξάγεη αμία επίζεο πξνο φθεινο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κεζν- θαη καθξνπξφζεζκα. Μφλν εάλ αλαγλσξηζηεί σο 

θνηλσληθά ππεχζπλε “λνκηκνπνηείηαη” απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κέζα απφ ηε 

ζπλαίλεζε θαη ηελ πίζηε, πνπ είλαη αλεθηίκεηα ζηνηρεία γηα κία εηαηξεία πνπ επηζπκεί 

λα επεκεξήζεη θαη λα αλαπηπρζεί. 

Ζ θνηλσληθή επζχλε ηεο Consip πξνθχπηεη αθελφο άκεζα απφ ηε δεκφζηα ιεηηνπξγία 

πνπ επηηειεί θαη αθεηέξνπ έκκεζα απφ ην θνηλσληθφ πξνθίι ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, νη 

επηδξάζεηο ηεο νπνίαο γίλνληαη αηζζεηέο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν κε ηνλ νπνίν 
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αιιειεπηδξά ε εηαηξεία θαη ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεηαη, κε ηε ζεηξά ηεο, 

απφ ηελ Consip. 

Οη αμίεο πνπ έρεη ελζσκαηψζεη ε Consip πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ηελ θνηλσληθή ηεο 

επζχλε, παξφιν πνπ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζε θάπνην “ράξηε” ή καληθέζην, είλαη 

μεθάζαξεο. Απηέο είλαη: 

- Τπνζηήξημε θαη δηεπθφιπλζε ηεο πνιηηηζκηθήο αιιαγήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

- πζζσκάησζε επαγγεικαηηθήο ηερλνγλσζίαο θαη επάξθεηαο ζηελ ππεξεζία ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

- Παξαγσγή νηθνλνκηθψλ θεξδψλ θαη απνδνηηθφηεηαο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε άκεζα 

θαη έκκεζα, γηα ηε ρψξα ελ γέλεη 

- Δγγχεζε δηθαηνζχλεο θαη δηαθάλεηαο 

- Δπέλδπζε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε γλψζε ησλ εξγαδφκελσλ πξνθεηκέλνπ απηνί λα 

πάξνπλ ζέζε, ζην πιάη ηεο δηνίθεζεο, ζην κέησπν ησλ θαηλνηνκηψλ ζηε δηαρείξηζε. 

Σα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη 

πνηθίια θαη δηαθέξνπλ φζν αθνξά ην εχξνο ηνπο. Ζ εηζαγσγή ηνπο απαηηεί θξνληίδα, 

πίζηε, νξγαλσηηθή πξνεηνηκαζία θαη εηαηξηθή θνπιηνχξα. Δάλ ε πηνζέηεζε λέσλ 

εξγαιείσλ απνδεηρζεί εχθνιε, είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα αθνκνησζνχλ θαη λα γίλνπλ 

αληηιεπηά απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Ζ Consip επέιεμε λα θηλεζεί ζηαδηαθά, κέζα απφ κία κεζν- θαη καθξνπξφζεζκε 

επέλδπζε ζηελ θνπιηνχξα, βάδνληαο ηελ νπζία πξηλ απφ κία πξνζέγγηζε ηνπ “φια 

ηψξα”. Γηα ηελ Consip, ε ΔΚΔ δελ είλαη κία κφδα, αιιά κάιινλ κία ζπκπαγήο 

δηαρεηξηζηηθή αμία πνπ πηνζέηεζε ε εηαηξεία γηα λα επηηχρεη θαη λα βειηηψζεη ελ 

εκπινθή ησλ ελδηαθεξφκελσλ, πηνζεηψληαο ζηαδηαθά φιν θαη πην εμειηγκέλα εξγαιεία. 

Αλάκεζα ηα εξγαιεία πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Consip γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε ηεο είλαη: 

 Ζ πηνζέηεζε απφ ην 2001 ελφο Κψδηθα Γενληνινγίαο ν νπνίνο γλσζηνπνηήζεθε ζε 

φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο 
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 Ζ ηάζε λα γίλεηαη αλαθνξά ζε γεγνλφηα θαη φρη κφλν ζε αξηζκνχο θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο Δηήζηαο Αλαθνξάο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο 

 Ζ νξγάλσζε ζπλεδξηψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο επάλσ ζηελ ΔΚΔ ζε έλα 

δεκφζην πιαίζην 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο Οξγάλνπ Δπηηήξεζεο 

 Ζ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ζηφρν ηε κέηξεζε ηνπ πλεπκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο 

 Ζ ζεζκνπνίεζε ελφο ηαθηηθνχ δηαιφγνπ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ε εκπινθή 

ηνπο ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο εηαηξείαο. 

Μεηαμχ ησλ πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ σθέιεηα απφ ηελ Consip, νη θαηεγνξίεο 

πνπ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζηηο αμίεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ΔΚΔ ηεο εηαηξείαο 

είλαη: 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (ΤΟΟ), ην νπνίν είλαη ν ρξήζηεο 

νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, ησλ ιχζεσλ νξγάλσζεο θαη ππνδνκήο, 

θαηλνηφκσλ ηφζν ηερλνινγηθά φζν θαη δηαδηθαζηηθά, πνπ παξέρεη ε Consip 

Οη άιιεο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο - θεληξηθέο, ηνπηθέο, παλεπηζηήκηα, επηζηεκνληθά 

ζψκαηα θαη νξγαληζκνί πγείαο- νη νπνίεο σθεινχληαη απφ ην Πξφγξακκα γηα ηνλ 

Δμνξζνινγηζκφ ηνπ Γεκφζηνπ Κφζηνπο ζε Αγαζά θαη Τπεξεζίεο πνπ εγθαηλίαζε ε 

Consip to 2000. 

χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΔΚΔ ηεο Consip πεξηιακβάλνπλ: 

Σε ζπζζσξεπκέλε επαγγεικαηηθή ηερλνγλσζία θαη ε επάξθεηα πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί 

ζηελ ππεξεζία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Σελ ππνζηήξημε θαη δηεπθφιπλζε κίαο πνιηηηζκηθήο αιιαγή ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Ζ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεηαο, νηθνλνκίαο θαη απνδνηηθφηεηαο άκεζα ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε επεξεάδεη έκκεζα ζε φιε ηε ρψξα. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθέο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Consip 

ζηνλ ηνκέα ηεο νξαηφηεηαο ηεο ΔΚΔ: 
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- ΔΚΔ ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Consip. Ο ηζηφηνπνο ηεο Consip (www.consip.it) έρεη έλα 

πξνθίι θπξίσο πιεξνθνξηαθφ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

θαιέο πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο θαη έρεη ζηφρν λα κεηαθέξεη ζηνπο δηάθνξνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ηελ “αληίιεςε” πεξί ηεο αμίαο ηεο εηαηξείαο. Έρνληαο απηφ θαηά λνπ, 

ην 2005 είδε ηελ δεκνζίεπζε ελφο αλαιπηηθνχ θεθαιαίνπ επάλσ ζηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε κε κέγηζηε νξαηφηεηα ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ, ην νπνίν 

αληρλεχεη ηελ πνξεία πνπ έρεη αθνινπζήζεη ε εηαηξεία θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο πνπ ηέζεθε ζηε Ληζζαβφλα ην 2000 

- Consip θαη Sodalitas. Σν 2004, ε Consip έιαβε γηα πξψηε θνξά κέξνο ζηα Κνηλσληθά 

Βξαβεία Premio Sodalitas. Πξφθεηηαη γηα έλα βξαβείν πνπ απνλέκεηαη θάζε ρξφλν ζηηο 

εηαηξείεο πνπ έρνπλ δηαθξηζεί ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πςειήο θνηλσληθήο αμίαο. 

Ζ εηαηξεία έρεη απνθαζίζεη λα ζπκκεηάζρεη επίζεο θαη ην 2005, κε ηελ παξνπζίαζε 

ηξηψλ έξγσλ: ην “χζηεκα Αμηνιφγεζεο Δπηδφζεσλ” (SVP) γηα ηελ θαηεγνξία βξαβείν 

“Δηαηξηθέο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο”, ην “Σακείν 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο” γηα ηελ θαηεγνξία “Πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο ηεο θνηλφηεηαο” 

θαη “Πξάζηλε πξνκήζεηα” γηα ηελ θαηεγνξία “Κνηλσληθά ή πεξηβαιινληηθά πξντφληα ή 

ππεξεζίεο πςειήο θαηλνηνκίαο”. 

3.8 ΔΜΦΑΗ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 Ζ απνζηνιή ηεο Consip είρε αλέθαζελ ζηα ζεκέιηά ηεο ηελ απνθαζηζηηθφηεηα λα 

δηαζθαιίζεη έλα πςειφ επίπεδν γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ζε φιεο ηηο άιιεο θεληξηθέο θαη ηνπηθέο 

δηνηθήζεηο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κίαο ηέηνηαο απνζηνιήο θαλεξψλεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο 

πνξείαο δεκηνπξγίαο αμίαο εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη ησλ ηειηθψλ πειαηψλ ηεο 

απφ ηε θξνληίδα ζηε ιεπηνκέξεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ, ην ζρεδηαζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ δεκνπξαζηψλ θαη απφ ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο, δελ είλαη 

ζέκα ηχρεο ην φηη ε Consip -γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ δεκνπξαζηψλ θαη 

γηα ηε δηαθάλεηα θαηά ηε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ ζχκβαζεο- έρεη δερζεί επαίλνπο φρη 

κφλν απφ ηνπο ζπκβαζηνχρνπο ηεο, αιιά θαη απφ ηελ αγνξά θαη απφ άιιεο Γεκφζηεο 

Γηνηθήζεηο. 
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Γεληθά, ε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ηεο εηαηξείαο νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε πεξαηηέξσ 

βειηηψζεσλ, φρη ηφζν γηα ηε βειηίσζε μερσξηζηψλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ, αιιά κάιινλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

απηά ηα πξντφληα. Γηα απηφ ην ιφγν, ιίγα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηεο, ε Consip άξρηζε 

λα δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο εζσηεξηθέο ηεο δηαδηθαζίεο, ηδηαίηεξα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο κεζφδσλ. 

Υάξε ζε απηή ηελ απνθαζηζηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη κεγαιχηεξε ηζρχ θαη 

νξγαληθή πνηφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο ηεο βειηίσζεο, ε Consip εγθαηλίαζε 

έλα πξφγξακκα πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηελ πνηφηεηα, ην νπνίν έδηλε έκθαζε ζηελ 

επηδίσμε ζηφρσλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ζπκπεξηιάκβαλε ηελ εηαηξεία σο ζχλνιν, αληί 

λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξψηεο γξακκήο. Σν πιαίζην 

πνπ πηνζεηήζεθε ήηαλ απηφ ηεο Γηαρείξηζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, κία κεζνδνινγία ε 

νπνία είλαη ζήκεξα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε σο ε κφλε πνπ κπνξεί λα παξέρεη κία 

πξαγκαηηθά ζπλνιηθή θαη αλζεθηηθή αιιαγή κέζα ζε κία εηαηξεία. 

Ζ επηθέληξσζε ζε κία δηαδηθαζία βειηίσζεο πξέπεη λα ζπλδέεη ηελ επηιεγκέλε 

κεζνδνινγία κε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν εθηίκεζεο (κέηξεζεο) ησλ βεκάησλ πνπ 

γίλνληαη. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε Consip επέιεμε έλα κνληέιν ην νπνίν ζα 

επέηξεπε κία πξνηππνπνηεκέλε θαη νξγαληθή ζχγθξηζε κε κία πνξεία πξνο ηελ ππεξνρή 

θαη βξήθε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξνζαξκφδνληαλ πην εχθνια ζην ηηαιηθφ πιαίζην 

θαη εηδηθά ζηελ Ηηαιηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζην Δπξσπατθφ Ίδξπκα Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο (EFQM). Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν ππεξνρήο ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ 

εκπεηξία ησλ πξσηνπφξσλ Δπξσπατθψλ εηαηξεηψλ θαη ζηεξίδεηαη ζε κία πξαγκαηηζηηθή 

δηάζηαζε ε νπνία δίλεη ζεκαζία αθελφο ζηα ζπκπαγή απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη 

κία εηαηξεία αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη αθεηέξνπ ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

πξνθεηκέλνπ λα ηα επηηχρεη. Αιιά, πξψηα απφ φια, είλαη έλα μεθάζαξν κνληέιν θαιήο 

εηαηξηθήο δηαρείξηζεο ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζην πφζν πνιχ ζρεηίδεηαη κε ην ξφιν ησλ 

αλζξψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ. Ζ εηαηξία ινηπφλ, κεηαμχ ησλ βαζηά 

εκπεδσκέλσλ θαζνδεγεηηθψλ αμηψλ ηεο, έρεη ζέζεη ηελ Τπεξνρή σο ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη νιφθιεξεο ηεο δνκήο ηεο εηαηξείαο. 

Οη απαηηήζεηο πξνο θάιπςε ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πνξείαο είλαη πνιιέο. Ζ αλαδήηεζε 

κίαο νπζηαζηηθήο θαη φρη απιά ηππηθήο δηαδηθαζίαο ηεο εηαηξείαο σο ζχλνιν, ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο, ε ζπζζσκάησζε ησλ πξνζπαζεηψλ πξνο επαξθψο 
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θαζνξηζκέλνπο θαη αληηθεηκεληθά πηζηνπνηεκέλνπο ζηφρνπο, ε απνθαζηζηηθφηεηα γηα 

ηελ εκπινθή νιφθιεξεο ηεο εηαηξείαο ζην πξφγξακκα, ζε επίπεδν ζπκκεηνρήο αιιά θαη 

θαηάζεζεο πξνηάζεσλ, θαη ε πηζαλφηεηα ηεο ζχγθξηζεο απνηειεζκάησλ κε 

πξνεγνχκελεο επηηπρίεο θαη κε εμσηεξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί 

κία θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ θαη ησλ πεξαηηέξσ δπλαηνηήησλ. 

Ζ εγγελήο νπζία ηνπ πξνγξάκκαηνο TQM ηεο Consip αληηπξνζσπεχεηαη ηθαλνπνηεηηθά 

απφ ηε κεζνδνινγία ΑΠ (PDCA): “ρεδηαζκφο, Αλάπηπμε, χγθξηζε, Πξνζαξκνγή”, 

γηα ηε βειηίσζε θαη θαηφπηλ ηελ επηζηξνθή ζην ζρεδηαζκφ ζε έλα ζπλερή “άξηζην 

θχθιν”. Πέξα απφ ηελ αμία ηεο σο κεζνδνινγία, ην πξφγξακκα βειηίσζεο είλαη 

νπζηαζηηθά βαζηζκέλν ζε κία ηζρπξή δέζκεπζε εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

εγεζίαο ε νπνία πξέπεη λα νδεγήζεη ζηε δηάρπηε πεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε 

ησλ ηδεψλ, κεζφδσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνηείλνληαη. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, 

ην πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο εηαηξίαο εμειίζζεηαη νξκψκελν απφ έλα δηπιφ εξέζηζκα: 

ηελ θηλεηνπνίεζε πνπ παξέρεη ε δηνίθεζε, απφ ηελ κία, θαη απφ ηελ άιιε, ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα, ηε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ πξνέξρεηαη απφ 

φιε ηελ εηαηξηθή βάζε. 

3.9 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΔΛΑΣΩΝ 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ είλαη απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θάζε εηαηξείαο. Δίλαη 

γλσζηφ ζηηο κέξεο καο φηη ε επηηπρία κίαο εηαηξείαο θαη ε ηθαλφηεηά ηεο γηα αλάπηπμε 

κέζα ζηελ αγνξά δελ εμαξηψληαη κφλν απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ή απφ κία 

θαιή αλαινγία πνηφηεηαο/ ηηκήο, αιιά θαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε εθείλσλ πνπ ηα 

αγνξάδνπλ. Δπνκέλσο, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κεγάιν κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο 

θαηεπζχλεηαη ζηε γλσξηκία ησλ πειαηψλ θαη ζηε εμαζθάιηζε ηεο πίζηεο ηνπο. 

Ζ Consip δελ απνηειεί εμαίξεζε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, αλ θαη κε θάπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο, θαζψο είλαη κία ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία ε νπνία αλήθεη εμ νινθιήξνπ 

ζην θξάηνο θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί πξνο απνθιεηζηηθφ φθεινο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Απφ ηελ πξψηε αθφκα ζχκβαζε πιαηζίνπ πνπ ξχζκηδε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ Consip 

θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε ηθαλνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο είρε 

αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο. Καη 

ζηελ πην πξφζθαηε ζχκβαζε πιαηζίνπ (πνπ αθνξά ηελ Πιεξνθνξηθή) αλάκεζα ζηελ 
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Consip θαη ην Τπνπξγείν, νη κεραληζκνί απνδεκίσζεο πξνβιέπνπλ φηη έλα πνζνζηφ ηεο 

εηήζηαο απνδεκίσζεο δίλεηαη ζηελ Consip “ζηε βάζε κίαο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

πειαηεηαθήο ηθαλνπνίεζεο”. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πξνθαλέο φηη απηφ πνπ 

ελλννχκε κε ηνλ φξν “πειαηεηαθή ηθαλνπνίεζεο” είλαη ε ηθαλνπνίεζεο ηνπ “αλαδφρνπ”. 

Οη αλάδνρνη κπνξεί λα αλήθνπλ ζηα πςειφηεξα επίπεδα (έλαο Δπηθεθαιήο Σκήκαηνο ή 

έλαο αληηπξφζσπνο) θαη ην εξγαιείν πηζηνπνίεζεο είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ 

πεξηέρεη γεληθέο εξσηήζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο, αιιά κάιινλ ζε κία ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο εηθφλαο ηεο επίδνζεο ηεο Consip 

θαη, πάλσ απφ φια, ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηε δηνίθεζε θαη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο. 

Έρνληαο εμεηάζεη ηελ πειαηεηαθή ηθαλνπνίεζε ζην πςειφηεξφ ηεο επίπεδν, αμίδεη λα 

κειεηεζεί θαη απηή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ελφο πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, δελ κπνξεί θαλείο λα αλαγλσξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο πνπ απνηειεί ην εηδηθφ αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. ε απηφ ην πιαίζην 

κπνξεί θαλείο λα θάλεη ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ “επηδησθφκελε πνηφηεηα”, ηελ 

“παξερφκελε πνηφηεηα” θαη ζηελ “πνηφηεηα πνπ γίλεηαη αληηιεπηή”. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ηε βειηίσζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

Τπάξρεη επίζεο κία εηδηθή φςε ηνπ δεηήκαηνο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα 

πειαηεηαθήο ηθαλνπνίεζεο ε νπνία εγθαηληάζηεθε κέζα ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθήο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο Consip. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο κίαο θαηεγνξίαο ζπλνκηιεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζεκειησζεί κία ηαθηηθή ιεηηνπξγηθή ζρέζε γηα λα θαζνξίζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηηο πξννπηηθέο ησλ έξγσλ, ηελ έγθξηζε εγγξάθσλ ζρεδηαζκνχ θ.ιπ. Γελ 

πξφθεηηαη γηα ζπλνκηιεηέο νη νπνίνη ζεκειηψλνπλ ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

(φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Δπηθεθαιήο Σκεκάησλ), νχηε θαη γηα ηειηθνχο ρξήζηεο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά κάιινλ γηα δηεπζπληέο θαη αμησκαηνχρνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ε Consip έρεη ζρεδφλ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε. Σν ελδηαθέξνλ ηεο Consip 

γηα ηελ πειαηεηαθή ηθαλνπνίεζε φζνλ αθνξά απηή ηελ θαηεγνξία ζπλνκηιεηψλ είλαη 

παξαπάλσ απφ εκθαλέο. 

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Consip θαζ‟ φιε ηελ έξεπλα 

ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ πνπ δηεμήρζε θαηά ηα ηξία ηειεπηαία έηε είλαη ην Δπξσπατθφ 
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Μνληέιν ηνπ Γείθηε Πειαηεηαθήο Ηθαλνπνίεζεο (ECSI model - European Customer 

Satisfaction Index model), έλαο δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο πειαηεηαθήο ηθαλνπνίεζεο, 

ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε έλα ζηαηηζηηθφ αηηηαθφ κνληέιν. 

Πξφθεηηαη γηα κία κεζνδνινγία πνπ πεγαίλεη πέξα απφ ηα θιαζηθά κνληέια ζηα νπνία ε 

κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αλακελφκελε θαη 

αληηιακβαλφκελε αμία απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (φπσο, γηα παξάδεηγκα , ζην κνληέιν 

SERVQUAL). Μέζα απφ έλα εξσηεκαηνιφγην, γίλεηαη κία δπλακηθή αμηνιφγεζε θαη 

ησλ δχν απηψλ φςεσλ θαη αλαιχνληαη θαη εθηηκψληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο, φρη άκεζα παξαηεξήζηκεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

πειαηεηαθή ηθαλνπνίεζε, κέζα απφ έλα ζχλνιν θαλεξψλ κεηαβιεηψλ άκεζα 

παξαηεξήζηκσλ θαη κεηξήζηκσλ. 

Οη έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ πξνθαλψο δελ απνηεινχλ απηνζθνπφ, αιιά κάιινλ 

κία αθφκα αλεθηίκεηε “νπηηθή γσλία” γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ “πνηφηεηα” πνπ 

εθθξάδεηαη απφ ηηο εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη 

απφ ηνπ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο δείθηεο ζα καο νδεγήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πνιηηηθψλ βειηίσζεο νη νπνίεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πηνζεηεζνχλ, ζα επεξεάζνπλ 

αθελφο ηελ επίδνζε ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αθεηέξνπ ηελ αληίιεςε ησλ 

ζπλνκηιεηψλ αλαθνξάο, είηε απηνί είλαη αλάδνρνη είηε ρξήζηεο. 

Αλάκεζα ζηηο πξσηνβνπιίεο εξεπλψλ ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ πνπ πξνσζήζεθαλ απφ ηελ 

Consip, νη πην ζεκαληηθέο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ (Ηνχληνο - Ηνχιηνο 2005) θαη απηή πνπ ζρεηηδφηαλ κε ην 

Πξφγξακκα γηα ηνλ Δμνξζνινγηζκφ ηνπ Κφζηνπο (Γεθέκβξηνο 2005). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη απηέο νη έξεπλεο έηπραλ ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο, επηβεβαηψλνληαο ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ ζπλνκηιεηψλ ηεο Consip λα 

ζπλεηζθέξνπλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο εηαηξείαο λα “αθνχζεη” ηνπο 

πειάηεο ηεο. 

Μία ηδηαηηεξφηεηα: ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο πειαηεηαθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ 

δηεμήρζε κε ηνπο ζπλνκηιεηέο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

δηεμήρζε θαη κία αθφκε έξεπλα, κέζα ζηελ Consip, ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην 

εξσηεκαηνιφγην, ξσηψληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα απαληήζνπλ βάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο 

ζηε ζέζε ησλ πξαγκαηηθψλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο πειαηεηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Ο 
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ζηφρνο ήηαλ λα κάζνπκε “ηη πηζηεχεη ε Consip γηα ηελ εηθφλα πνπ έρεη ην Τπνπξγείν γηα 

απηήλ”. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθφ, θαζψο θαηέγξαςε κία ζεκαληηθή 

ζχγθιηζε ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη ζηηο δχν έξεπλεο, θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηε 

δπλαηφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο Consip λα ιεηηνπξγνχλ κε ζπλαίζζεζε πξνο ηνπο 

ζπλνκηιεηέο ηνπο ζηε δηνίθεζε, θαηαλνψληαο ηα αηηήκαηά ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο. 

Καηαιήγνληαο, κπνξνχκε λα αλαξσηεζνχκε εάλ ε Consip ρξεηάδεηαη έλαλ 

“ηθαλνπνηεκέλν πειάηε” κε ηελ ίδηα έλλνηα πνπ έρεη απηφο ν φξνο γηα κία ηδησηηθή 

εηαηξεία, γηα ηελ νπνία ε αχμεζε ηεο πειαηεηαθήο ηθαλνπνίεζεο παίξλεη ηε κνξθή 

θεξδνθφξαο επέλδπζεο θαη γίλεηαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα 

δηαηεξήζεη ε λα απμήζεη ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο. 
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Κεθάιαην 4: ΟΙ ΚΤΡΙΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΗ CONSIP 

 

 

 

 

ηε βάζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ απνηειεί ην ζεκέιην ηεο Consip, εάλ ν ζηφρνο είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο δπλαηφηεηαο αληαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο θαη ε εκπηζηνζχλε 

ησλ πειαηψλ, ε απάληεζε ζίγνπξα ζα ήηαλ “φρη”. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηε βάζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηελ Consip θαη ηε δηνίθεζε βξίζθεηαη ε αλαγθαηφηεηα ε εηαηξεία λα 

αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο. ε απηή ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

Consip θαη ηε δηνίθεζε ππάξρεη κία ινγηθή αληηζηξνθή ηεο παξαδνζηαθήο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηελ εηαηξεία θαη ηνλ θαηαλαισηή. Ο “πειάηεο”, δειαδή ε δηνίθεζε, είλαη ν 

ηδξπηήο θαη ν κφλνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο, εθείλνο ν νπνίνο παίξλεη ηηο ηειηθέο 

απνθάζεηο φζνλ αθνξά ηε ζεκειίσζε θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο Consip, εθείλνο ν νπνίνο 

ηεο αλαζέηεη κία απνζηνιή, ππαγνξεχεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

θαη ζέηεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Θεσξεηηθά, επνκέλσο, ην πξφβιεκα πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

Consip πξνο ηελ πειαηεηαθή δηαρείξηζε δελ ζα έπξεπε νχηε θαλ λα ηίζεηαη, εθφζνλ ε 

εηαηξεία δελ έρεη άιιν ζηφρν πέξα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ηέιεζε ησλ νπνίσλ δεκηνπξγήζεθε θαη απέθηεζε έλα 

αλαγλσξηζκέλν ξφιν. 

Χζηφζν, ε πξαγκαηηθφηεηα ζπρλά δηαθέξεη απφ ην ζελάξην πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη 

ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηελ Consip θαη ηε δηνίθεζε πξέπεη λα αλαλεψλεηαη 

ζπλερψο. Με απηή ηελ έλλνηα, ινηπφλ, ε Consip δελ δηαθέξεη θαη ηφζν απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε εηαηξεία. Ζ απαίηεζε πνπ δηθαηψλεη θαη θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ ηέιεζε εξεπλψλ 

πειαηεηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη απηή ηεο αθξφαζεο θαη θαηαλφεζεο ζε βάζνο ησλ 

αηηεκάησλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηε δηνίθεζε-πειάηε, ηεο ζπλερνχο θξνληίδαο γηα 

αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ, ηεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο. 
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4.1 ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ 

ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Καηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη 

ρξεκαηνδνηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε λνκνζεηηθή δξάζε ζηνλ ηνκέα ειέγρνπ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ δεκνζίνπ έρνπλ απνδείμεη ηελ αλάγθε παξνρήο κεγαιχηεξεο 

δηαθάλεηαο ζην δεκφζην θφζηνο θαη έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάγθε επηζθφπεζεο θάπνησλ 

ινγηζηηθψλ θξηηεξίσλ θαηά ηε δεκηνπξγία θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Απηά ηα πξνβιήκαηα δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη εθείλα γηα ηα νπνία ε παξνπζία 

θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ηεο Consip έρεη ππάξμεη απνθαζηζηηθή φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηεο Ragioneria Generale dello Stato 

(RGS, State General Accounting Department - Γεληθφ Κξαηηθφ Σκήκα Λνγηζηηθήο), 

ράξε ζηηο εηδηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Μεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ηψξα ζε ρξήζε θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε 

θαη ζπλερήο εμέιημε δηαζθαιίδνληαη απφ ηελ Consip, ηα πξψηα πνπ εηζήρζεζαλ ήηαλ 

“επηρεηξεζηαθνχ” ηχπνπ, δειαδή ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο ζεζκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έπξεπε λα πινπνηήζνπλ ηα δηάθνξα 

γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ. ήκεξα, γηα παξάδεηγκα, ε δηαρείξηζε Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ είλαη πιήξσο ςεθηνπνηεκέλε - απφ ηε δεκηνπξγία ηεο κέρξη ηελ 

εδξαίσζή ηεο, κέρξη ηελ αλαθνξά ηεο. Οη λφκνη γηα ηελ νηθνλνκία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνξζψζεψλ ηνπο, ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε θάζε παξαιιαγή. ιεο νη 

θεληξηθέο πιεξσκέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γίλνληαη ειεθηξνληθά. Ζ πξνλνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πηζηνπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηαιιειφηεηα ησλ 

λνκηθψλ δηαθεξχμεσλ ππνζηεξίδεηαη πιήξσο απφ έλα ζχζηεκα ζπλερνχο ξνήο 

πιεξνθνξηψλ. Άιια ζεκαληηθά έξγα απηνκαηηζκνχ βξίζθνληαη έρνπλ δξνκνινγεζεί 

ζηελ επξχηεξε ζθαίξα δξάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Ο ξφινο ηεο Consip ήηαλ θαη είλαη ε παξνρή ππνζηήξημεο ζηελ RGS γηα ηελ ζπληήξεζε 

θαη ηηο ζπλερείο αλαβαζκίζεηο πνπ απαηηνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα -αλάκεζα ζε απηά θαη ε 

παξέκβαζε πνπ απαηηείηαη θάζε ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ην ζχζηεκα 

είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλν ζχκθσλα κε ην λέν λφκν πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο. 
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Χζηφζν, απηφο ν ξφινο ππφθεηηαη ζε κία εμέιημε. Ζ εηαηξεία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε θαηαιχηε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηαηξνπήο ε νπνία 

εγθαηληάζηεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απφ ηε Γεκφζηα δηνίθεζε θαη εηδηθά απφ ην 

Τπνπξγείν. 

Οη απμαλφκελεο απαηηήζεηο απφ ηελ πιεξνθνξηθή θαη ε απμαλφκελε πνιππινθφηεηα  

ηεο θπβεξλεηηθήο δξάζεο, ιφγσ ηεο ζπλερνχο αιιαγήο ηνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ 

θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ, απαηηνχλ ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο ιήςεο απνθάζεσλ κία πεξίνδν 

φπνπ ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη φιν θαη πην θαηλνχξηα θαη 

πξσηνεκθαληδφκελα. Οη ζεζκνί είλαη γλσζηηθά εξγαιεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε γλσζηά εξσηήκαηα, αληηπξνζσπεχνληαο, επνκέλσο, κία ξνπηίλα ε 

νπνία δελ επαξθεί απφ κφλε ηεο γηα λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο. 

Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο, ζεκειηψδε ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, θάηη ην 

νπνίν ζπλεπάγεηαη φρη κφλν ηελ αμηνπηζηία, αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, 

αιιά θαη ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε “επηθαηξφηεηα” θαη θξεζθάδα ηνπο. πρλά, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο είλαη 

κεξνιεπηηθέο, ραξαθηεξίδνληαη απφ πιενλαζκνχο θαη αληηθάζεηο θαζψο πξνέξρνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο νη νπνίεο αιιεινεπηθαιχπηνληαη. Δίλαη, ινηπφλ, βαζηθφ, ην λα 

κπνξνχκε λα ζπληαηξηάδνπκε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνπκε θάζε αίηεκα πνπ πξνθχπηεη, νξγαλψλνληάο ηα ηαθηηθά θαη 

ζπλεθηηθά, νξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζεκαζηνινγία ηνπο, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο 

επζχλεο ηνπο, ζεκειηψλνληαο θαλφλεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο. 

Απηφο ν εμνξζνινγηζκφο νδεγεί ζε κία αιιαγή ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

είλαη ζεκειηψδεο πξναπαηηνχκελν γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεη ε δηνίθεζε. Καη ππφ απηφ ην θσο ε Consip 

πξνσζεί κία ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ ππάξρνπζα εθαξκνγή δηαρείξηζεο, πξνο έλα 

νξγαληθφ, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε γλψζε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζχζηεκα. 

πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο RGS ζε γλψζε, ε Consip 

έρεη πηνζεηήζεη κία ιχζε Δπηρεηξεκαηηθήο Ννεκνζχλεο (BI) ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη 

έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ πνπ επηζηξαηεχνληαη γηα ηε ζπιινγή, 

νξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο, ηαθηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ ζηξαηεγηθήο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ 
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Consip έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε δχν ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο: 

- Σν DataWarehouse RGS: Μία πιαηθφξκα πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη ην εληαίν θαη 

πηζηνπνηεκέλν φξακα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη νξγαλσκέλεο ζε δηάθνξα Δκπνξηθά 

Κέληξα Γεδνκέλσλ (Data Marts) ηα νπνία είλαη αθηεξσκέλα ζηηο μερσξηζηέο Δθνξείεο 

ηεο RGS. Σα δεδνκέλα, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ πεξάζεη κία δηαδηθαζία ελζσκάησζεο, 

εθθαζάξηζεο, κεηαηξνπήο θαη αμηνιφγεζεο, θαζίζηαληαη δηαζέζηκα ζην ρξήζηε ζην δηθφ 

ηνπ Κέληξν Γεδνκέλσλ, σο πιεξνθνξία γηα πξν-θαζνξηζκέλεο (αλαθνξέο), απηνζρέδηεο 

ή ζπλζεηηθέο αλαιχζεηο 

- Σν Γηεπζπληηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ: Μία πχιε πνπ ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη 

δηαζέηεη ζηελ θνξπθαία δηνίθεζε ηεο RGS έλα θαη κφλν ζεκείν παξαηήξεζεο θαη, κε 

άκεζν θαη εληαίν ηξφπν, κία ζεηξά πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ επάλσ ζηηο βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο RGS, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηνλ έιεγρν, ηε κέηξεζε θαη ηε 

δηαρείξηζή ηνπο. 

Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί απνηειεζκαηηθά απφ κία 

ππξακίδα πνπ ζηε βάζε ηεο πεξηέρεη φια ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνπ 

επηζηξαηεχνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο, έλα ελδηάκεζν ηνκέα 

φπνπ βξίζθεη θαλείο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηε δηνίθεζε λα απνθαζίδεη 

θαη λα δηεπζχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη κία θνξπθή πνπ απνηειείηαη απφ ηα 

ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηελ εγεζία ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ λα πηζηνπνηεί ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε κε νιηζηηθφ ηξφπν. 

Μία άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Consip γηα λα ππνζηεξίμεη ηε δηαρείξηζε 

ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί ε εηδηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή πνπ παξέρεη ζηε 

δηνίθεζε θαηά ηελ αλάπηπμε, εμέιημε θαη ρξήζε κνληέισλ πξφβιεςεο. Πξνθαλψο, 

θαζψο πξφθεηηαη γηα κία εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κίαο δεμακελήο εηδηθψλ ηεο Consip, πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ηελ εμέιημε ησλ κνληέισλ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ πξσηαξρηθά γηα λα παξέρνπλ ηερληθέο 

πξνβιέςεηο νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία επίζεκσλ εγγξάθσλ εζληθήο θαη 

δηεζλνχο ζεκαζίαο (Σξηκεληαία Αλαθνξά Ρεπζηνχ, Έγγξαθν Οηθνλνκηθνχ θαη 

Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλαθνξά Πξφβιεςεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, 

θ.ιπ), λα παξαθνινπζνχλ θαη λα πηζηνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηνλ αληίθηππν 

ησλ απνθάζεσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο ηεο αλακφξθσζεο ησλ ζπληάμεσλ 

θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θ.ιπ. 
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Σν πην ζεκαληηθφ αλάκεζα ζε απηά ηα εξγαιεία πξνκήζεηαο είλαη ην Δληαίν Μνληέιν 

Γεκφζηαο Οηθνλνκίαο, ην νπνίν, κέζα απφ κία ζεηξά νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ κε 

ηζρπξέο καζεκαηηθέο θαη ζεζκηθέο θαηαβνιέο, είλαη ηθαλφ λα επεμεξγαζηεί 

βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο ησλ ηάζεσλ εμέιημεο ηεο εζληθήο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, αθελφο απφ ηε ζθνπηά ησλ λφκσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη 

αθεηέξνπ απφ εθείλε ηεο δεκφζηαο ινγηζηηθήο, θαζψο θαη πξνβιέςεηο ησλ ηάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο νηθνλνκίαο πνπ απαηηνχληαη απφ ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν. 

4.2 Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΛΑΙΙΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 

ΣΟΝ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ 

4.2.1 ηόρνη θαη ελεξγνί κεραληζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ 

Σν ζύζηεκα ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμνξζνινγηζκνχ ηνπ Κφζηνπο ηα νπνία έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηε δεκφζηα νηθνλνκία. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, απηφ ην ζχζηεκα είλαη βαζηζκέλν 

ζηε ζπλππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ κέζσ ησλ νπνίσλ νη εηαηξείεο- 

πξνκεζεπηέο αλαιακβάλνπλ λα απνδερηνχλ, ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο θαη φξνπο, 

παξαγγειίεο πξνκήζεηαο εθ κέξνπο ησλ δηνηθήζεσλ γηα κία πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα 

ή ζπλνιηθή αμία. 

Δπνκέλσο, νη δηνηθήζεηο κπνξεί λα εθδίδνπλ παξαγγειίεο παξάδνζεο άκεζα ζηηο 

εηαηξείεο- πξνκεζεπηέο, κε ηηο νπνίεο δηαηεξνχλ απηφλνκεο ζρέζεηο ζχκβαζεο. Οη 

παξαγγειίεο κπνξεί λα εθδίδνληαη κέζσ θαμ, ηαρπδξνκείνπ ή ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ηδξπζεί ζηελ πχιε www.acquistinretepa.it 

θαη ηα νπνία δεκνζηεχνπλ ηηο ιίζηεο δηαζέζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο θαη 

φιεο ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πιεξνθνξίεο, ηνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηηο ελδείμεηο ησλ 

ηηκψλ. Γεληθά ην ζχζηεκα ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ επηηξέπεη ηελ επίηεπμε ελφο αξηζκνχ 

σθειεηψλ ζε ζέκαηα ζπκκφξθσζεο κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο 

ησλ πηζαλψλ αλαδφρσλ, ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ αλά κνλάδα ησλ αγαζψλ / ππεξεζηψλ 

θαη ηνπ θφζηνπο νξηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ, ηεο απινπνίεζεο θαη θεληξηθνπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ δεκνπξαζίαο.  

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

103 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα ζπλνςίδεη ηε ξνή θαη ηνπο ξφινπο-θιεηδηά ησλ δξαζηψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

CONSIP ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ

ΔΗΜΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙ

Σσμβάζεις πλαιζίοσ και ανοίγμαηα 

ηλεκηρονικών καηαζηημάηων

Αναθορά Σσμβολαίων

On line/ Fax παραγγελία

Παράδοζη

Εργαλεία 

Παρακολούθηζης

Αναηροθοδόηηζη 

Αναγκών

Πληρωμές

ρήκα Λεηηνπξγηθφ κνληέιν ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ 

  

Χο ινγηθή ζπλέρεηα απηήο ηεο απινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο, απηφ πνπ επηηπγράλεηαη 

είλαη επίζεο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο, ε αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο 

δηαδηθαζίεο δεκνπξαζίαο, ε εγγχεζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο, 

ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, ε δηαζεζηκφηεηα κίαο ζεκαληηθήο πνζφηεηα 

πιεξνθνξηψλ επάλσ ζηελ ελδηάκεζε θαηαλάισζε θαη επίζεο, έλα αθφκε θίλεηξν γηα 

θαηλνηνκία κέζσ ηεο νινέλα απμαλφκελεο ρξήζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Ζ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ ζηνρεχεη πξσηαξρηθά ζηε 

κείσζε ησλ ηηκώλ αγνξάο κέζα απφ δηαδηθαζίεο δεκνπξαζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ 

φμπλζε ηεο δήηεζεο θαη, γηα κία αθφκε θνξά, πνπ “αμίδνπλ ηα ιεθηά ηνπο”. Ζ κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε κείσζε πνπ επηηπγράλεηαη ζηηο ηηκέο, ελψ 

δηαηεξείηαη ην επίπεδν πνηφηεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, πξνβιέπεη 

ηελ εμαγσγή ηεο ηηκήο επηδίθαζεο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηε κέζε ηηκή πνπ 

πιήξσλαλ νη Γεκόζηεο Γηνηθήζεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αγαζφ ή ππεξεζία απνπζία 
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ησλ ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ ηεο Consip. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ έρεη 

επηβεβαησζεί απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην Ηηαιηθφ Ηλζηηηνχην 

ηαηηζηηθψλ Μειεηψλ (Istat). Οη ηειεπηαίεο κειέηεο πνπ έγηλαλ επάλσ ζε κία ζεηξά 

θαηεγνξηψλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλήζεθαλ κέζσ ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ, εκεξνκελίαο 

2006, έρνπλ επηβεβαηψζεη κία κέζε εηήζηα εμνηθνλφκεζε πεξίπνπ 18% επί ησλ ηηκψλ 

ηεο αγνξάο. 

Ζ δηαδηθαζία δεκνπξαζίαο γηα κία θαηλνχξηα ζχκβαζε πιαηζίνπ μεθηλά κε ηελ 

αλαγλψξηζε θνηλψλ ή εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Γεκφζησλ Γηνηθήζεσλ θαη ζπλερίδεη κε 

κειέηεο σθειηκφηεηαο πνπ αλαδεηνχλ ην ζεκείν επαθήο αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο 

πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο γηα ηα αγαζά/ ππεξεζίεο εθ κέξνπο ησλ δηνηθήζεσλ κε ηελ 

θαιχηεξε αλαινγία πνηφηεηαο / ηηκήο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε αγνξά αλαθνξάο γηα 

ηελ επηζπκεηή θαηεγνξία πξντφληνο. Απηέο νη κειέηεο σθειηκφηεηαο (ζηξαηεγηθέο 

δεκνπξαζίαο) ιακβάλνπλ επίζεο ππφςε ηηο αλαιχζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηερληθήο θχζεο πνπ έρνπλ γίλεη κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

βηνκεραληθνχο ζπλδέζκνπο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζχκβαζε πιαηζίνπ ελεξγνπνηείηαη (ζην ηέινο φιεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο δεκνπξαζίαο, ηεο επηινγήο πξνκεζεπηή θαη ηεο επηδίθαζεο), ε 

πξσηνβνπιία παξαθνινπζείηαη θαη θαηαγξάθεηαη ε αμία θάζε κίαο πξνζθνξάο θαη ηνπ 

αξηζκνχ παξαγγειηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο 

ζπλαιιαγήο πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ (ε 

ιεγφκελε “αμία ζπλαιιαγήο”) θαηαγξάθεηαη ζε έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ 

πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηε ξνή δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ην επίπεδν ρξήζεο ηεο ζχκβαζεο θαη νη δηαζέζηκεο 

ππνιεηκκαηηθέο αμίεο. 
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Ανάλσζη 

Αναγκών

Υπογραθή 

Σσμβολαίων

Απόδοζη 

Αγαθών/ 

Υπηρεζιών

Πληρωμή
Επιλογή 

Προμηθεσηών

Σσμβάζεις & 

Τεκμηρίωζη 

Αναγκών

Πιθανή 

Διαπραγμάηεσζη 

με Προμηθεσηές

Δραζηηριόηηηες Δημόζιας Διοίκηζης

ρήκα Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην θαηά ηε δηαρείξηζε κίαο ζχκβαζεο πιαηζίνπ είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηηο 

δηνηθήζεηο. Απηφ γίλεηαη κέζσ επηζεσξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηξίηα κέξε ζηα νπνία 

ε Consip αλαζέηεη απηφ ην θαζήθνλ, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε εξεπλψλ θαη αλαιχζεσλ 

ησλ ηάζεσλ παξαπφλσλ. ιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο 

απφ έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ ην νπνίν δεκηνπξγεί εηδηθέο αλαθνξέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο γηα θάζε δξάζε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, ηπρφλ απαξαίηεηε 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο. 

4.2.2 Σα επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα 

Σν αθφινπζν γξάθεκα πεξηγξάθεη ηηο γεληθέο ηάζεηο ησλ βαζηθψλ αξηζκψλ (θφζηνο, 

πηζαλή εμνηθνλφκεζε θαη κεηαθεξφκελε αμία) πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ην χζηεκα 

πκβάζεσλ Πιαηζίνπ απφ ηελ αξρηθή ηνπ ζχιιεςε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2006. Υσξίο λα 

ιάβνπκε ππφςε ην 2003, φπνπ ε ρξήζε ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ ήηαλ ππνρξεσηηθή, φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα, ην Πξφγξακκα θαηέγξαςε κία ζπλερή αλάπηπμε φισλ ησλ 

αξηζκψλ, κε κφλε εμαίξεζε ην 2004, κία ρξνληά φπνπ ε δεκνζηνπνίεζε εθ κέξνπο ηεο 

Consip λέσλ δεκνπξαζηψλ είρε ζηακαηήζεη εληειψο, ελ αλακνλή ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πξνέβιεπε ν Νφκνο γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2004, ν 

νπνίνο πεξηείρε εηδηθνχο θαλνληζκνχο ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο. 
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ρήκα - Ηζηνξηθή πξφνδνο ησλ βαζηθψλ αξηζκψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

Ζ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ άξρηζε μαλά κφλν ηελ αξρή ηνπ 2005, ελψ θαηά 

ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε φιεο νη ελεξγέο ζπκβάζεηο πιαηζίνπ είραλ ζηαδηαθά 

εθπλεχζεη. Σν πξψην κηζφ ηνπ 2005 ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ ελεξγνπνίεζε λέσλ 

δεκνπξαζηψλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθεξφηαλ 

κέζσ ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ άξρηζε λα είλαη δηαζέζηκν κφλν θαηά ην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ έηνπο. 

Σν ηέινο ηνπ 2006, ην ζχζηεκα ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ θαηέγξαςε κία λέα ζεκαληηθή 

αχμεζε ζην θφζηνο θαη ζηελ πηζαλή εμνηθνλφκεζε, ράξε ζηελ επηβξάβεπζε ησλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ πνπ έρνπλ εθπλεχζεη ή 

εμαληιεζεί. Σφηε, ε ζπλνιηθή αμία ηνπ θφζηνπο ήηαλ πεξίπνπ 14.7 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ, κία αχμεζε 23% ην 2005. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο, ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ πνπ 

εθδφζεθαλ απμάλεηαη ζηαζεξά θαηά ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, επηβεβαηψλνληαο ηα θαιά 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ηψξα απφ ην Πξφγξακκα. 

ρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ εθ κέξνπο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ δηνίθεζεο, ε ζπλνιηθή κεηαθεξφκελε αμία “βιέπεη” κία επηθξάηεζε ησλ 
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Σνπηθψλ Αξρψλ (40% ηνπ ζπλφινπ), ηηο νπνίεο αθνινπζνχλ ηα Παλεπηζηήκηα (28%), ε 

Πνιηηεία (Κεληξηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο, 24%) θαη νη Τπεξεζίεο 

Τγείαο (8%). 

Χρήση Συμβάσεων Πλαισίου

40%

28%

24%

8%

Τοπικές Αρχές

Πανεπιστήμια

Πολιτεία

Υπηρεσίες Υγείας

 

4.3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΓΡΑΙΩΗ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

4.3.1 Ση είλαη ε MEPA (ΗΑΓΓ) 

Ζ Ζιεθηξνληθή Αγνξά ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Mercato Elettronico dellla PA, MEPA) 

πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Consip αληηπξνζσπεχεη κία πνιχ πξνρσξεκέλε πεξίπησζε 

πηνζέηεζεο ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ αγνξαζηηθψλ εξγαιείσλ δεκφζηαο πξνκήζεηαο, φρη 

κφλν ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε Δπξσπατθφ πιαίζην. 

Πξφθεηηαη γηα κία ςεθηαθή αγνξά πξνζβάζηκε απφ ηελ Πχιε αγνξψλ 

(www.acquistinretepa.it), ζηελ νπνία ηα εκεία Παξαγγειίαο (Punti Ordinati, PO) - νη 

άλζξσπνη πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα θάλνπλ αγνξέο εθ κέξνπο ησλ αληίζηνηρσλ 

δηνηθήζεψλ ηνπο- κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αγνξάδνπλ ηα αγαζά 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

αλαξηνχλ ηνπο θαηαιφγνπο ηνπο ζην ζχζηεκα, ζε ζπκθσλία κε ηηο εηδηθέο δεκνπξαζίεο 

πνπ δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηελ Consip γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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ρήκα: Μνληέιν Μ.Δ.Ρ.Α 

Δπνκέλσο, πξφθεηηαη γηα κία αγνξά ε νπνία είλαη: 

- Δπηιεθηηθή, εθφζνλ ε πξφζβαζε θαη ρξήζε ηεο πεξηνξίδεηαη ζηνπο δξάζηεο εθείλνπο 

νη νπνίνη έρνπλ πεξάζεη απφ κία δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο βαζηζκέλε ζηε ζπκκφξθσζή 

ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα πξναπαηηνχκελα 

- Δμεηδηθεπκέλε, εθφζνλ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ αγνξαζηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο αγνξάο (ραξαθηεξηζηηθά ηεθκεξίσζεο, ηξφπνη 

αξρεηνζέηεζεο, ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θ.ι.π) 

- Βαζηζκέλε ζε έλαλ θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο έρνπλ σο αληηθείκελν αγαζά / ππεξεζίεο 

πνπ αλαξηψληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζε έλαλ θαηάινγν είλαη απνδεθηή ε δηαθίλεζή 

ηνπο κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο, έπεηηα απφ κία δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

δηεπζπλφκελε απφ ηελ Consip 

- Πξνο ρξήζε απνθιεηζηηθά γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε αμία θάησ απφ ην 

θνηλνηηθφ φξην. 

Ζ αγνξά πξνβιέπεη δχν ηξφπνπο αγνξαπσιεζίαο: 

 Άκεζε παξαγγειία αγνξάο (Ordine diretto di acquisto, OdA): κία αγνξά πνπ δε 
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ζπκπεξηιακβάλεη θακία εηδηθή ζπλελλφεζε κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ελφο πξντφληνο ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ θαηάινγν ελφο 

δεδνκέλνπ πξνκεζεπηή ππφ ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζηνλ ίδην θαηάινγν 

 Αίηεκα γηα πξνζθνξά (Richiesta di offerta, RdO) -κία αγνξά ε νπνία είλαη 

απνηέιεζκα “δεκνπξαζίαο” πνπ νξγαλψλεη ε δηνίθεζε κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε βάζε κίαο επηινγήο πξνκεζεπηψλ 

θαηαγεγξακκέλσλ ζηε MEPA. 

Γηα ηηο θεληξηθέο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο, ε ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο είλαη πιένλ 

ππνρξεσηηθή, ελψ γηα άιιεο δηνηθήζεηο είλαη έλα αγνξαζηηθφ εξγαιείν ζηε δηαθξηηηθή 

ηνπο επρέξεηα, ζπκπιήξσκα θαη πξφζζεην ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηνπο ηξφπνπο 

πξνκήζεηαο. 

Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα ζπκβάζεσλ πιαηζίνπ πνπ δηεπζχλεη ε Consip, ε 

Ζιεθηξνληθή Αγνξά είλαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ θαλάιη εηδηθά πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαιχηεξα λα κε δηεπζχλνληαη ζε θεληξηθφ 

επίπεδν, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ κε 

πξνηππνπνηεκέλσλ αγαζψλ) ή ηνπ είδνπο ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα θαιχςνπλ (γηα 

παξάδεηγκα, απνζπαζκαηηθέο, ηαθηηθέο, κηθξέο αγνξέο ή αγνξέο κε επηινγή εηδηθήο 

ππεξεζίαο). Σν είδνο ηνπ θφζηνπο πνπ είλαη ζπλήζσο αληηθείκελν κίαο ζχκβαζεο 

πιαηζίνπ ραξαθηεξίδεηαη, επνκέλσο, απφ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ άλεζε πνπ δίλνπλ ε 

πξνηππνπνίεζε θαη ε ζπζζσκάησζε ηεο δήηεζεο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ 

επηηεπρζεί κία ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε κε φξνπο κείσζεο θφζηνπο αλά κνλάδα αγνξάο. 

Ζ ρξήζε ηεο MEPA είλαη αλακθίβνια ζπλδεδεκέλε κε κία ζεηξά πιενλεθηεκάησλ γηα 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά: ηνπο πξνκεζεπηέο (εηδηθά νη κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο) θαη ηηο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο.  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ζην πιαίζην ηεο Ηηαιηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε πιήξεο 

αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζα επηηεπρζεί 

κεζνπξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα, εμαηηίαο ησλ πνιιψλ εκπνδίσλ -ηερληθψλ, ζρεηηθψλ 

κε αιιαγή δηνίθεζεο θαη, επίζεο, πνιηηηζκηθψλ- ηα νπνία πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηειεζηεί ε πιήξεο δηάρπζε απηνχ ηνπ κνληέινπ πξνκήζεηαο. 

Παξφια απηά, ε εκπεηξία πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί κέρξη ηψξα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο θαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη επάλσ ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείν εθ 

κέξνπο ησλ δηνηθήζεσλ, ηείλνπλ ζηε ζηαδηαθή ππέξβαζε ηεο αξρηθήο “θζνξάο” απφ ηε 
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ρξήζε θαη ηεο πνιηηηζκηθήο αληίζηαζεο πνπ ζπλαληήζεθε θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηνπ 

έξγνπ. Δηδηθά γηα ηηο δηνηθήζεηο, ε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ αγνξψλ πνπ έγηλαλ κέζσ 

απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαδεηθλχεη κία απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξήζε ηεο MEPA. 

Τπφ απηφ ην θσο, ε πεξαηηέξσ εδξαίσζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Αγνξάο απαηηεί ηελ 

επίδξαζε ηεο δηθηχσζεο, δειαδή κίαο θαιήο δηαδηθαζίαο ε νπνία παξάγεη κία 

πιεζπζκηαθή αχμεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο αιιά θαη ηεο δήηεζεο ε νπνία ζα 

αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηελ αγνξά θαη ηα “ζπιινγηθά πιενλεθηήκαηα” πνπ ζπλδένληαη κε 

απηή. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο Πξνκεζεπηέο, πεξηιακβάλνπλ:  

 Γεκηνπξγείηαη έλα λέν θαλάιη γηα ηελ εκπνξηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο ζε ρακειφ θφζηνο (ε ζπκκεηνρή ζηελ Ζιεθηξνληθή Αγνξά 

είλαη δσξεάλ) 

  Μία επξχηεξε πηζαλή αγνξά ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο νδεγεί ζε κία 

κεγαιχηεξε νξαηφηεηα ηεο πξνζθνξάο. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ 

έθηαζε ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, απφ κία θαη κφλν πεξηθέξεηα έσο ηελ εζληθή 

επηθξάηεηα. 

 Μεγαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη/ή 

εμεηδίθεπζε ηεο πξνζθνξάο θαη κε ηελ πηζαλφηεηα ηεο ππνγξάκκηζεο ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο πψιεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε ηεο 

δηακεζνιάβεζεο θαη ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο. 

 Μείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο αγνξαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο κέζσ κίαο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

αγνξάο, ηε ζχγθξηζε πξντφλησλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο, 

θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζρεδηαζκφ ησλ ζπκβάζεσλ (νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ην θεληξηθφ γξαθείν 

αγνξψλ). 

 Γηεχξπλζε ηεο βάζεο πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ, εζληθά θαη ηνπηθά, θάηη ην νπνίν 

επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πην αληαγσληζηηθψλ, θαζψο θαη 
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εθείλσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο. 

 Πξνζθνξά ελφο θαηαιφγνπ επηιεγκέλσλ πξντφλησλ. Ζ Ζιεθηξνληθή Αγνξά 

παξέρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηα πξντφληα εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνκεζεπηψλ νη 

νπνίνη πιεξνχλ ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δεκνπξαζίεο 

πηζηνπνίεζεο. 

 Βαζχηεξν θαη κεγαιχηεξν εχξνο πξντφλησλ. 

Σα Πιενλεθηήκαηα γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, είλαη:  

 Οη δεκφζηνη θνξείο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ απφ κία επξεία (κεγάινο αξηζκφο 

θαηεγνξηψλ πξντφλησλ) θαη βαζηά (πνηθηιία πξντφλησλ / πξνκεζεπηψλ κέζα ζε 

θάζε θαηεγνξία) γθάκα πξντφλησλ. 

 Δπηηπγράλεηαη επθνιφηεξε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ 

Ζιεθηξνληθή Αγνξά πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο, ησλ ηηκψλ θαη ησλ φξσλ αλάινγα κε ηηο δειψζεηο ζηνπο 

θαηαιφγνπο, ζηέιλνληαο on-line κία αίηεζε πξνζθνξάο (RdO) ζε επηιεγκέλν 

αξηζκφ πξνκεζεπηψλ. 

 Δπηηπγράλεηαη κείσζε ησλ ηηκψλ αγνξάο ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ κεγαιχηεξν 

αληαγσληζκφ πνπ επηηξέπεη ε MEPA. 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ αγνξψλ θαη ειέγρνπ ηνπ 

θφζηνπο. 

Ο πίλαθαο παξαθάησ δείρλεη κε ιεπηνκέξεηα σο δείθηεο ηεο αλάπηπμεο ηεο MEPA ηηο 

ηάζεηο ζηε δήηεζε (ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε) θαη ζηελ 

πξνζθνξά(ηνλ αξηζκφ ησλ ηεκαρίσλ πνπ αλαξηήζεθαλ ζηνπο δηαδηθηπαθνχο 

θαηαιφγνπο ησλ εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ). 
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ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2007, 1.156 επηρεηξήζεηο ήηαλ εγγεγξακκέλεο κε ηε MEPA. 

Πνιινί πξνκεζεπηέο είραλ εγγξαθεί γηα παξαπάλσ απφ κία δεκνπξαζία (ζπγθεθξηκέλα, 

ππάξρεη πςειφο βαζκφο ππεξθάιπςεο κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ γηα πξντφληα 

ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη γηα πιηθφ γξαθείνπ), θαη είρε δεκνζηεπζεί έλα ζχλνιν 

1.809 θαηαιφγσλ. Έλα πεξίπνπ 90% ησλ εγγεγξακκέλσλ πξνκεζεπηψλ είλαη κηθξέο ή 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Γηα ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν ηξηψλ ρξφλσλ (2008-2010), πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζα 

πξέπεη λα ιάβεη θαλείο ππφςε ην λέν εζληθφ ζελάξην Ζιεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο ηνπ 

Δγγξάθνπ Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 2011 (DPEF-Economic and Financial 

Planning Document) θαη ην Νφκν γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2007 (ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηεο MEPA εθ κέξνπο φισλ ησλ θεληξηθψλ ζσκάησλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ). Πεξηκέλνληαο ηελ 

αλακελφκελε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ πηζαλψλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 

πξνηεξαηφηεηεο γηα δξάζε κπνξνχλ λα νξηζηνχλ, πξνο ην παξφλ, ζηε βάζε ηξηψλ 

θξηηεξίσλ: 1)Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηε MEPA 

(ηθαλνπνίεζε πειαηψλ).2) Βειηηζηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

δηαρεηξηζηηθήο δνκήο (κεγαιχηεξνο απηνκαηηζκφο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ). 3) Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο (follow-up) ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία απαηηείηαη απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. 

4)Μεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηνπο ηνκείο ηεο πξνψζεζεο, εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο βηνκεραληθνχο 

ζπλδέζκνπο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο (π.ρ. ηνπο ζηαζκνχο πιεξνθνξηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ). 
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4.4 ΔΡΓΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΙ ΓΙΟΙΚΗΔΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ 

Οη πξσηνβνπιίεο πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αηηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζην Πξφγξακκα. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

απινπνίεζε θαη / ή ηελ επαλνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηνλ νξγαλσηηθφ 

εμνξζνινγηζκφ θαη ηε ρξήζε εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο, κε ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο δηνηθήζεηο θαη ηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο. 

ε απηφλ ηνλ ηνκέα, ε Consip έρεη εξγαζηεί ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο: 

Τπνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή 

Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο κε ηε κέζνδν ASP (Application Service Provider - Πάξνρνο 

Τπεξεζηψλ Δθαξκνγψλ) 

Γηα-ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο 

Δλζσκάησζε κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο. 

Οη πξσηνβνπιίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηνρεχνπλ 

ζηελ ππνζηήξημε ησλ Γεκφζησλ Γηνηθήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία νξγαλσηηθήο θαη 

δηαρεηξηζηηθήο αιιαγήο ησλ κνλάδσλ αγνξάο ηνπο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε, αλάπηπμε 

θαη επαλαεπεμεξγαζία ησλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο. Τπνζηήξημε 

παξέρεηαη επίζεο θαη γηα ηελ πινπνίεζε κειεηψλ σθειηκφηεηαο γηα θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία, γηα φπνηεο δηνηθήζεηο ρξεηάδνληαη, ηεθκεξίσζεο 

εηδηθψλ δεκνπξαζηψλ, καδί κε ηελ απαηηνχκελε ηερληθή, λνκηθή θαη εμεηδηθεπκέλε γηα 

θάζε πξντφλ ππνζηήξημε. 

Μία άιιε νκάδα πξσηνβνπιηψλ είλαη εθείλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηνηθήζεσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ κε ηε κέζνδν ASP 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο Consip. ε 

απηφ ηνλ ηνκέα, ε Consip δηαζέηεη ηηο ηερλνινγηθέο ηεο δπλαηφηεηεο, ηελ εκπεηξία ηεο 

ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθήο αγνξάο θαη επίζεο παξέρεη ηελ 

απαηηνχκελε ηερληθή, λνκηθή θαη εμεηδηθεπκέλε γηα θάζε πξντφλ ππνζηήξημε. 

Ο ηνκέαο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπηθψλ βάζεσλ (πιαηθφξκεο) ελψλεη φια ηα έξγα 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ δηαιφγνπ αλάκεζα ζην ζχζηεκα 

πξνκήζεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ / Consip θαη ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ, 
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κέζα απφ κία “ζπλεξγαζία ησλ εθαξκνγψλ αλάκεζα ζηηο πιαηθφξκεο”. Αλάκεζα ζε 

απηά είλαη ε αληαιιαγή θαηαιφγσλ, θάηη ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

αλαδεηνχλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηηο δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο κε ηνλ πην δηάθαλν 

ηξφπν, ε ελεξγνπνίεζε κίαο απιήο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 

λα πινεγνχληαη ζηηο πιαηθφξκεο κέζα απφ κία απιή δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο, ε 

δπλαηφηεηα γηα κία θνηλή δηαδηθαζία γηα ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ πξνκεζεπηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηάθνξεο 

Ζιεθηξνληθέο Αγνξέο, ε παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ζηηο 

δηάθνξεο πιαηθφξκεο. 

Ο ηνκέαο ηεο ελζσκάησζεο κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζπκπεξηιακβάλεη φιεο 

εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

αλάκεζα ζηελ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ/Consip θαη ζηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ θεληξηθψλ Γεκφζησλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Σν 2006 ζηάζεθε κάξηπξαο ηεο νινθιήξσζεο 12 έξγσλ άκεζα ππνζηεξηθηηθψλ γηα ηηο 

δηνηθήζεηο θαη 11 ζηνπο ηνκείο ηεο απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ, ηνπ νξγαλσηηθνχ 

εμνξζνινγηζκνχ, ηεο ηερληθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηα πξντφληα θαη 

ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο. 

ιεο απηέο νη πξσηνβνπιίεο έρνπλ βεβαηψζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο σο θέληξν εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ αγνξψλ θαη 

εηδηθά ησλ αγνξψλ on-line. Απηέο νη εκπεηξίεο, αλ θαη πινπνηήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο, ζπρλά απνδίδνπλ απνηειέζκαηα εθαξκφζηκα ζε άιια επξεία θαη πνηθίια 

πιαίζηα. 

4.5 ΛΤΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Consip έρεη θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληαπφθξηζεο ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο Ragioneria 

Generale dello Stato- RGS, αλαγλσξίδνληαο ηηο ιχζεηο πιεξνθνξηθήο κε ζηφρν ηελ 

παξνρή εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε θαη ην ζθηρηνδεκέλν 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, πνιιέο 

θαηλνηνκίεο εηζήρζεζαλ ζηα ζρεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή 

ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 80% ησλ ζεζκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο RGS. 
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πγθεθξηκέλα, νη πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ε Ragioneria 

Generale dello Stato ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Νφκσλ γηα ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ Οηθνλνκία θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ εζφδσλ 

ηνπ Κξάηνπο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο γηα θάπνην δηάζηεκα ηψξα είλαη εληειψο 

απηνκαηνπνηεκέλεο, πινπνηήζεθαλ θαη εθζπγρξνλίζηεθαλ κε ηε ζπκβνιή ηεο Consip. 

4.5.1 Σν ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 

Σν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ παξέρεη ηελ ππνζηήξημε 

πνπ ρξεηάδεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, έλα θαζήθνλ ην νπνίν έρεη 

αλαηεζεί ζηε Ragioneria Generale dello Stato. Πην ιεπηνκεξψο, έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά ηεο ζηάδηα είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο Δηήζηαο Πξφβιεςεο Πξνυπνινγηζκνχ, 

ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηηο πξνηάζεηο δηάζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (αξρεία 

θεθαιαίνπ) πνπ θαηαηίζεληαη απφ ηελ θάζε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηα θεθάιαηα θφζηνπο 

ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Σν πεξίγξακκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνζηέιιεηαη θαηφπηλ ζηελ RGS κέρξη ηνλ 

Απξίιην. Καηφπηλ, ε Ragioneria – κέζσ ηνπ Γεληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Πνιηηηθψλ 

Πξνυπνινγηζκνχ (Ispetoratto Generale per le Politiche di Bilancio) –  πηζηνπνηεί 

ζπλνιηθά ηηο επηδξάζεηο ηνπ πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη απφ ηηο μερσξηζηέο 

δηνηθήζεηο, ελαξκνλίδεη ηε λέα δηάζεζε πφξσλ κε ηελ ηξέρνπζα λνκνζεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη 

θαζνξίδεη ην ηξηεηέο πξφγξακκα πξνυπνινγηζκνχ. Αθφκα, ηελ ίδηα ζηηγκή θαη κε ηνπο 

ίδηνπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο, ε Ragioneria πξνεηνηκάδεη ηνλ Οηθνλνκηθφ Λνγαξηαζκφ ν 

νπνίνο βαζίδεηαη ζηα πνζνηηθά δεδνκέλα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα λα αλαγλσξίζεη ην 

νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην πξφγξακκα πξνυπνινγηζκνχ. 

Πέξα απφ απηφ ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ ππνζηεξίδεη επίζεο ηε δηαρείξηζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή 

αλαθνξά ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ “αξρείσλ θεθαιαίνπ” 

κέζσ ησλ νπνίσλ νη δηαθνξεηηθέο δηνηθήζεηο θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ηελ 

επεμεξγαζία ηεο επίζεκεο ηεθκεξίσζεο πνπ ζα ππνβιεζεί ζηε Βνπιή θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ θφζηνπο.   

Απηφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ ππνβιήζεθε ηα ηειεπηαία έηε ζην πιαίζην κίαο ζε 

βάζνο επαλεπεμεξγαζίαο, θαζψο ιφγσ παιαηφηεηαο (δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ ‟80) 

γηλφηαλ φιν θαη πην παξσρεκέλν θαη ιηγφηεξν θαηάιιειν λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλερείο 
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λνκνζεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Ζ Consip έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία παξείρε ζηε RGS έλα ηερλνινγηθά πξνρσξεκέλν 

ζχζηεκα πιαηθνξκψλ. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ εηζαγσγή λέσλ 

εθαξκνγψλ πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ηίζεληαη απφ ην Νφκν ππ‟ αξ. 94/97, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο ησλ ζεζκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζηάδεη ν λφκνο θαη 

ζηελ πηζαλφηεηα παξαγσγήο “πξνζνκνηψζεσλ” ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη κία εθ ησλ πξνηέξσλ πηζηνπνίεζε πξνηνχ κπνξέζνπλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Απηή ε θηινζνθία έρεη δηαζθαιίζεη ηελ νκνγελνπνίεζε θαη 

ελαξκφληζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηα δεδνκέλα θαηά ηα 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ έγθαηξε θαη ζίγνπξε αληαιιαγή ξνψλ 

πιεξνθνξηψλ, ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ θηλεηνχο ζηαζκνχο θαη ηελ 

«ειεθηξνληθνπνίεζε» ηεο ξνήο βαζηθψλ εξγαζηψλ γξαθείνπ. 

4.5.2 Η δηαρείξηζε ηνπ θόζηνπο 

Μέζσ ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 367/94 εηζήρζεθε ε πιεξνθνξηθή ζηηο δηαδηθαζίεο 

θφζηνπο, ππνθαζηζηψληαο ηηο εξγαζίεο γξαθείνπ κε ηελ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απζεληηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ θαη ε ηαρχηεηα ησλ πιεξσκψλ. Απηφ, κε ηε ζπκβνιή 

ηεο Consip, νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ πνπ νλνκάδεηαη 

“Φεθηαθή Δληνιή” (“Mandato informatico”), ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο 

Πιεξνθνξηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ Κξαηηθνχ Κφζηνπο. Μέζα απφ απηφ ην εξγαιείν, 

νη άκεζεο εληνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θεληξηθέο δηνηθήζεηο 

«ειεθηξνληθνπνηνχληαη» θαη απνζηέιινληαη ςεθηαθά ζηελ Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζνχλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ή ηαρπδξνκηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 

σθεινχκελνπ. 

Απηή ε δηαδηθαζία εληζρχζεθε ην 1999 κε ηελ εηζαγσγή ηνπ SIPA (Sistema 

Informatizzato dei Pagamenti della Publica Amministrazione - Φεθηαθφ χζηεκα γηα ηηο 

Πιεξσκέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο). Απηή ε πξσηνβνπιία ζηφρεπε ζηε δηεπθφιπλζε 

ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εμαιείθνληαο 

απφ ηελ πεγή ηεο -θαη, επνκέλσο, απφ νιφθιεξε ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία- ηελ 

παξαγσγή θαη αληηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θφζηνπο ζην ραξηί, θαζψο θαη ηελ 

θπθινθνξία ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα ζψκαηα 
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(θεληξηθέο δηνηθήζεηο, ηνπηθέο αξρέο θαη δεκφζηα ηδξχκαηα). Με ην SIPA, νιφθιεξε ε 

δηαδηθαζία πιεξσκψλ (απφ ην ζηάδην ηεο έθδνζεο ηεο εληνιήο κέρξη ηελ πξνζζήθε 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ) έρεη απηνκαηνπνηεζεί πιήξσο θαη έρεη κεηαηξαπεί ζε 

ςεθηαθή. Ζ Consip έρεη ζπκκεηάζρεη καδί κε ηε Ragioneria Generale dello Stato, ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην, ηελ Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο θαη ηελ CNIPA (Δζληθφ Κέληξν γηα ηελ 

Φεθηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο – Centro Nazionale per l‟ Informatizzazione 

della Publica Amministrazione), ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζηελ νπνία αλαηέζεθε ε 

πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ SIPA. 

Ζ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ αληηπξνζψπεπε γηα ηελ εηαηξεία κία ειθπζηηθή επθαηξία 

λα επηδείμεη φιεο ηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλάκεηο πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ. Σν έξγν ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζχλζεην φζνλ αθνξά ηηο πιεπξέο νξγάλσζεο, εθαξκνγψλ θαη λνκνζεζίαο. Ζ 

Consip αλαγλσξίζηεθε σο ην ζψκα πνπ είρε ηηο θαηάιιειεο δπλάκεηο γηα ηελ επηδίσμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ, κε φξνπο νξγαλσηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, εηδηθήο γλψζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ινγηζηηθήο θαη δπλαηφηεηαο λα αλαγλσξίδεη θαη λα πινπνηεί θαηλνηφκεο θαη 

αληαγσληζηηθέο ιχζεηο. 

Έηζη, κία ζεηξά νξγαλσηηθψλ θαη ζρεηηθψλ κε ηελ πιεξνθνξηθή δξαζηεξηνηήησλ 

κπήθαλ ζε ζεηξά θαη πινπνηήζεθαλ, κε ηελ Consip λα έρεη αλαιάβεη θάζε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κία εθαξκνγή πιεξνθνξηθήο ε νπνία ζα 

δηεπθφιπλε κία δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο, ζα ήηαλ νξγαληθά 

ελζσκαησκέλε κε ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ ηεο Ragioneria Generale dello Stato θαη 

ηθαλή λα δηαρεηξηζηεί φιεο ηηο εηζξνέο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο εγθξίζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, δηάζεζεο θαη θφζηνπο. Απφ απηφ, γελλήζεθε ην SICOGE (Sistema di 

Contabilita Gestionale Finanziaria - χζηεκα Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο). 

4.5.3 Σν SICOGE 

To SICOGE (Sistema di Contabilita Gestionale Finanziaria - χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Οηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο) έρεη δηαλεκεζεί ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θεληξηθέο δηνηθήζεηο (ε 

δηαδηθαζία εγθαηάζηαζήο ηνπ πξφθεηηαη ζχληνκα λα νινθιεξσζεί). Ζ εμάιεηςε ηεο 

ξνήο γξαπηψλ ηεθκεξίσλ αλάκεζα ζηηο δηνηθήζεηο θαη ηα γξαθεία ηεο Ragioneria έρεη 

επηηξέςεη ηε κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ ιάζνπο (ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο αληηγξαθέο ησλ εγθξίζεσλ θφζηνπο) θαη ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο 

θαη επεμεξγαζίαο, ηελ έγθαηξε γλψζε εθ κέξνπο ησλ δηνηθήζεσλ γηα ηε ινγηζηηθή 

θαηάζηαζε ησλ θεθαιαίσλ θφζηνπο ηνπο θαη ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
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παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο πηζησηέο. 

Απφ ηερληθήο άπνςεο, ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ρξήζε 

ηεο δηαζχλδεζεο αλάκεζα ζην Δληαίν Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Rete Unitaria della 

Publica Amminstrazione, RUPA) θαη ην Δζληθφ Γηαηξαπεδηθφ Γίθηπν (Rete Nazionale 

Interbancaria, RNI), ε νπνία επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαιφγνπ αλάκεζα ζηα 

ζπζηήκαηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο RGS κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ δηαχινπ εηδηθά γηα 

απηή ηε δνπιεηά. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε επειημία ηνπ θαη ν βαζκφο ελζσκάησζεο ηεο 

πινπνίεζήο ηνπ, πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζπλδηαιέγεηαη κε άιιεο εθαξκνγέο 

πιεξνθνξηθήο ηεο δηνίθεζεο νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη κέξνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο, ρσξίο λα επηζηξαηεχεηαη ε 

ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Αθφκα, ε άκεζε αιιειεπίδξαζε ηνπ SICOGE κε ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έρεη πξνζδψζεη αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ 

εθαξκνγή, θαζψο κέζσ απηήο ε RGS παξέρεη ζηηο δηνηθήζεηο κία ζπλερή ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνζηαινχλ ειεθηξνληθά ζηε RGS ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία 

ηεο πξφβιεςεο πξνυπνινγηζκνχ (αξρεία θεθαιαίνπ). 

4.5.4 Η δηαρείξηζε ησλ εζόδσλ 

Σν ηξέρνλ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο 

ππνζηεξίδεη ηηο Δπαξρηαθέο RGS θαη ηα Κεληξηθά Γξαθεία Πξνυπνινγηζκνχ ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο νθεηιέηεο ηνπ Κξάηνπο, 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Γεληθνχ Λνγαξηαζκνχ Δζφδσλ θαη ζηελ ηξνθνδφηεζε ησλ 

θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο RGS κε δεδνκέλα γηα ηα έζνδα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχ ησλ μερσξηζηψλ νθεηιεηψλ. 

Ζ εηθνζαεηήο ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο, νη δηάθνξεο λνκνζεηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο 

αιιαγέο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ παξείρε ε αγνξά, 

θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε ζεκαληηθή αλαδφκεζε θαη αλαλέσζή ηνπ. Ζ Consip 

ζπλεηζέθεξε ζε απηή ηελ αλαλεσηηθή δηαδηθαζία ηηο εηδηθέο ηερλνινγηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο ηεο ηθαλφηεηεο - ηηο πξψηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο 

πξνζβάζηκνπ ζηνπο ρξήζηεο θαη ηηο δεχηεξεο γηα άκεζεο δηαδηθαζίεο κε πιήξε επειημία, 
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πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε ζπλερήο εμέιημε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.  

Απηή ε δηαδηθαζία έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο εζφδσλ ην 

νπνίν ζηνρεχεη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ κε άιια 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ ηεο RGS, ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ αλαθνξηθά 

κε έλα πηζαλφ κειινληηθφ ζελάξην ζην νπνίν ε ινγηζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί ζε κία απνθεληξσκέλε νηθνλνκία, ζηε δηεπθφιπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ λέσλ απηφκαησλ κεραληζκψλ, ππνζηεξηθηηθψλ πξνο ηα γξαθεία 

ηεο RGS, ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο δεδνκέλσλ πξνο ράξηλ ηεο 

βειηίσζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, αλαζέηνληαο ζηνλ 

απηνκαηηζκφ ηεο πιεξνθνξηθήο ην θαζήθνλ ησλ άκεζσλ, γξήγνξσλ, απιψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ, ζηελ παξνρή ζηε δηαρείξηζε ηεο RGS εξγαιείσλ 

πιεξνθφξεζεο βνεζεηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ αλαιχζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ εζφδσλ κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ζηε βειηίσζε ηνπ θεθαιαίνπ πιεξνθνξηψλ ηεο Ragioneria. 
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4.6 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΣΗ Δ.Δ. 

Μία ζεκαληηθή επηηάρπλζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πξνήιζε ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηηζηηθψλ 

ξνψλ αλάκεζα ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν δπλακηθφ ηεο ηερλνινγίαο 

“ππνηάρζεθε” ζηελ πην γξήγνξε κεηαθνξά θνηλνηηθψλ πφξσλ ζηελ Ηηαιία θαη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Ηηαιίαο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο. 

Ζ Consip, καδί κε ηε Ragioneria Generale dello Stato, απνθάζηζε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, λα επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο θαηλνηφκνπ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ - δηαδεδνκέλν ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηα 

πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ- ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη ηα ζεζκηθά θαζήθνληα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Απφ ην 1988, απηή ε δνκή δηαρεηξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ 

θαη πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, δηαζθαιίδεη, κέζσ κεηαθνξψλ 

πφξσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο, ηελ εθπιήξσζε ηνπ εζληθνχ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ζηηο θνηλσληθέο θαη δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ 

Έλσζε. 

Σν ζχλνιν απηψλ ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο επί ηνπ παξφληνο 

ζπλδένπλ φια ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζηε ρξήζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεηζθνξψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ θνηλνηηθέο 

πνιηηηθέο, επηηξέπεη εκεξεζίσο πεξίπνπ 200-300 πιεξσκέο ζε δεκφζηα ζψκαηα ή 

ηδησηηθνχο σθεινχκελνπο, γηα έλα εηήζην ζχλνιν πάλσ απφ 8 δηζ. επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ησλ εζληθψλ 

ζπγρξεκαηνδνηηθψλ ζπλεηζθνξψλ. ε απηφ ην ζχλνιν πξέπεη θαλείο λα πξνζζέζεη 

πεξίπνπ 5 δηζ. επξψ γηα ηελ εηήζηα ρξεκαηνδφηεζε πξνο ππνζηήξημε ηεο Κνηλήο 

Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. 

Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή, ε νπνία έρεη ήδε εηζαρζεί ζηελ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε κε 

ηελ Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο θαη ζηελ ηεθκεξίσζε απφ ηηο θεληξηθέο δηνηθήζεηο, ζα 

επεθηαζεί ζχληνκα θαη ζηηο ξνέο πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηθεξεηαθά ζψκαηα. Απηφ ζα 

νδεγήζεη ζηελ πιήξε «ειεθηξνληθνπνίεζε» ησλ ξνψλ ηεθκεξίσλ θαη, ζε ζπκθσλία κε 
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ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία δεηά ηελ εμάιεηςε φιεο ηεο έγγξαθεο 

ππνζηήξημεο ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ πεξίνδν 

θνηλνηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013. 

Μαδί κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ινγηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

άιιε κία ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά έρεη πξνθχςεη απφ ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ εξγαιείνπ 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ πφξσλ πνπ παξέρνληαη ζηελ 

Ηηαιία. 

Οπζηαζηηθή γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ηζρπξή ζπλεξγαζία ηελ νπνία 

θαηάθεξε λα ζεκειηψζεη ε Ragioneria Generale dello Stato κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Consip, κε φιεο ηηο δηνηθήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζην θχθισκα δηαρείξηζεο θνηλνηηθψλ 

πφξσλ. 

Σν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Γηαξζξσηηθψλ Πφξσλ ηεο Δ.Δ. έρεη επηηχρεη ηελ ηερληθή 

ηνπ σξηκφηεηα, μεθηλψληαο ην 2004, θαη έρεη απφ ηφηε γίλεη έλα ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν 

δηαρείξηζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ηα θεληξηθά φζν θαη 

ηα πεξηθεξεηαθά ζψκαηα ηνπ Κξάηνπο. 

Σν ηερλνινγηθφ δπλακηθφ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ έρεη δηαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. Έηζη, έρεη γίλεη ε επίζεκε πεγή φισλ 

ησλ ζσκάησλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξφνδν θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Πέξα απφ ηελ εγγχεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζεζκηθά ζψκαηα, 

αξρίδνληαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε ηξάπεδα δεδνκέλσλ δηαξζξσηηθψλ πφξσλ, ε 

νπνία ηξνθνδνηείηαη απφ ην χζηεκα Παξαθνινχζεζεο, είλαη πιένλ δηαζέζηκε ζε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ρεηξίδνληαη ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

επίζεκσλ πξφηππσλ αλαθνξψλ, γηα ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη γηα ειέγρνπο πνηφηεηαο επάλσ ζηελ ζπλνρή θαη πιεξφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ δεδνκέλσλ. 

Ζ δηαλνκή θαη ε πνξεία ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ ζηελ Ηηαιία, ζχκθσλα κε 450.000 έξγα 

ηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ηψξα, κπνξεί επίζεο λα αλαιπζεί κέζα απφ κία 

ραξηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο “γεσγξαθηθνχ ράξηε” πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Consip γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο επηηξέπεη ηε γεσγξαθηθή αλάιπζε ησλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ 

πφξσλ ζχκθσλα κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη. 
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Σν ηηαιηθφ ζχζηεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πφξσλ -σο ζχλνιν 

θαιψλ πξαθηηθψλ, κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ- έρεη ππάξμεη αξθεηά επηηπρέο θαη έμσ 

απφ ηελ εζληθή ζθαίξα. Μία πνιχγισζζε εθδνρή ηνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην 

ησλ δηεζληθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο INTERREG θαη ην ζχζηεκα έρεη επίζεο 

πηνζεηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο 

Βνπιγαξηθήο Γεκνθξαηίαο ράξε ζηελ επειημία ηνπ θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπ, κε απψηεξν 

ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ζην πιαίζην ηεο ζπλζήθεο 

έληαμήο ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

4.7 Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΩΝ ΜΙΘΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ 

4.7.1 Η ππεξεζία Personale Tesoro 

Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη έλα απφ ηα 

ζεζκηθά θαζήθνληα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ - εηδηθά ηνπ 

Σκήκαηνο Γεληθήο Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ θαη Τπεξεζηψλ 

Θεζαπξνθπιαθίνπ(Dipartimento dell‟ Amministrazione Generale del Personale e dei 

Servizi del Tesoro) - θαη πάληα απνηεινχζε έλαλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ην Τπνπξγείν έρεη 

παίμεη βαζηθφ ξφιν. 

Γηα ηελ πιεξσκή ησλ κηζζψλ θαη ηηο ζρεηηθέο λνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε 

επηδφκαηα πξφλνηαο θαη θφξνπο, ην Τπνπξγείν απηή ηε ζηηγκή ρξεζηκνπνηεί έλα 

ζχζηεκα πνπ νλνκάδεηαη Τπεξεζία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ. 

ε έλα Δπξσπατθφ πιαίζην, θαη ίζσο θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ε Τπεξεζία 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (Servicio Personale Tesoro- SPT) απνηειεί έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά παξαδείγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ, ηφζν κε 

φξνπο ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδεηαη, φζν θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ 

ζπκβάζεσλ ελ ηζρχ. ήκεξα, απνηειείηαη απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ: Κξαηηθέο δηνηθήζεηο, θνξείο, δεκφζηα ζψκαηα θαη ζρνιεία. Γηαρεηξίδεηαη 

πεξίπνπ 1.5 εθαηνκκχξην δεκφζηνπο ππαιιήινπο απφ ηα 3.4 ζπλνιηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ηε ζηηγκή, ινηπφλ, πεξίπνπ ην 40% ηεο αγνξά 

αλαθνξάο ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηεο SPT, ελψ ην ππφινηπν60% ηεο πηζαλήο 

αγνξάο (πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα έγγξαθα κηζζνδνζίαο ην κήλα) ρξεζηκνπνηεί άιιεο 

ιχζεηο. 
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Σα γξαθεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ζηηγκή ην ζχζηεκα είλαη πεξίπνπ 150, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ Γηαθφξσλ Τπεξεζηψλ (103), ηα 

Γξαθεία Πξνζσπηθνχ ησλ θεληξηθψλ δηνηθήζεσλ (35) θαη ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ 

Πξνυπνινγηζκνχ - δειαδή, πεξίπνπ 4.000 ρξήζηεο. 

Ζ Τπεξεζία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθνχο 

κε ηελ αλάγθε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζεζκηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. Έρεη επίζεο ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο πνπ είλαη 

αθνζησκέλν ζηε δηαρείξηζε κηζζψλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη πςεινχ επηπέδνπ 

πνιππινθφηεηαο: κία ηζρπξή επίδξαζε ζηελ εηθφλα ηεο δηνίθεζεο (ζηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θ.ιπ), αλάγθε γηα 

ηαθηηθή θαη έγθαηξε αλαβάζκηζε θαη αμηνιφγεζε, κεγάιν αξηζκφ θαη πνηθηιία ρξεζηψλ 

θαη εξγαδφκελσλ γηα λα δηαρεηξηζηεί. 

Απιά γηα λα δψζεη θαλείο κία ηδέα ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αξθεί λα 

ηνλίζεη ην γεγνλφο φηη ε SPT ρεηξίδεηαη ηελ επεμεξγαζία πάλσ απφ 21 εθαηνκκπξίσλ 

εγγξάθσλ κηζζνδνζίαο ην ρξφλν, αιιειεπηδξψληαο κε πεξίπνπ 550 πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη δηαζθαιίδνληαο ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεηηθή αληηκεηψπηζε 12 δηαθνξεηηθψλ 

εηδψλ ζπκβάζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ (εξγαδφκελνη θαη δηεπζπληέο ππνπξγείσλ, 

εθπαηδεπηηθνί, δηθαζηηθνί ππάιιεινη, ηλζηηηνχηα εξεπλψλ, αζηπλνκηθνί, ηκήκαηα 

ππξφζβεζεο θαη απηφλνκεο εηαηξείεο) θαζψο θαη, ηαπηφρξνλα, ηε δηαρείξηζε 13 

ζπζηεκάησλ πξφλνηαο. 

4.7.2 Σνκείο αξκνδηόηεηαο ηεο SPT 

Σν ζχζηεκα παξέρεη ζηα εκπιεθφκελα γξαθεία δηάθνξεο ππεξεζίεο, αλάκεζα ζηηο 

νπνίεο ε πην ζεκαληηθή είλαη ε ινγηζηηθή επεμεξγαζία θαη ξεπζηνπνίεζε ησλ 

νξηζκέλσλ κεληαίσλ απνδνρψλ.  

Κάζε κήλα, ηα γξαθεία πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε απηφ ην θαζήθνλ παξέρνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ηηο ζρεηηθέο κε γεγνλφηα πνπ επηδξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ ή πνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο παξακέηξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ξεπζηνπνίεζε ησλ νξηζκέλσλ απνδνρψλ. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ελεκέξσζεο απηψλ 

ησλ δεδνκέλσλ, αξρίδεη ην ζηάδην ηεο ινγηζηηθήο ηνπο επεμεξγαζίαο, ηεο δηαλνκήο 

εγγξάθσλ κηζζνδνζίαο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο αλαθνξάο πξνο ηα εμσηεξηθά 

ζψκαηα. Ακέζσο κεηά, αξρίδεη ε δηαδηθαζία “πιεξσκήο”, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια θαη δηαχινπο επηθνηλσλίαο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο δηνίθεζεο 
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πνπ εκπιέθεηαη. Δπίζεο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζπκπεξηιακβάλνληαη “ειεθηξνληθέο 

πιεξσκέο”, κε ηελ εμάιεηςε ηεο ςεθηαθήο εληνιήο θαη ηελ απνζηνιή ησλ κεληαίσλ 

ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ άκεζα ζηελ Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο θαη, απφ εθεί, ζηα νηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα γηα ηελ πίζησζε ησλ κηζζψλ. H ειεθηξνληθή πιεξσκή επίζεο θξνληίδεη γηα 

ηηο πιεξσκέο ησλ άκεζσλ θφξσλ νη νπνίνη αθαηξνχληαη απφ ηνπο κηζζνχο, θαζψο θαη 

γηα ηηο κεληαίεο πιεξσκέο ηεο πξφλνηαο θαη άιιεο, κε κηζζνινγηθέο πιεξσκέο (π.ρ. 

ρξεκαηνδφηεζε, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο θαη ζπλδηθάηα). 

Ζ SPT επηηξέπεη επίζεο ηε ινγηζηηθή επεμεξγαζία ησλ βνεζεηηθψλ απνδνρψλ πνπ 

δηθαηνχληαη νη εξγαδφκελνη. Οιφθιεξε ε δηαδηθαζία ηειεηψλεη κε ηελ εθηχπσζε ησλ 

εγγξάθσλ κηζζνδνζίαο θαη ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πιεξσκέο 

θαη ηνπο ζεζκηθνχο ειέγρνπο. 

Σέινο, ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεη, επίζεο, ηηο εηήζηεο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

λνκνζεζία πεξί πξφλνηαο θαη θνξνινγίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία ησλ 

δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο (CUD, 730 θαη 740) θαη ε πξνψζεζή ηνπο ζηελ 

Τπεξεζία Δηζνδήκαηνο (Agenzia delle Entrate). 

Πέξα απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη φιεο κε ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο, ε 

SPT δηαρεηξίδεηαη επίζεο δηάθνξεο ξνέο πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζπγρξνληζκνχ ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηξαπεδηθψλ ζπλδηαιιαγψλ αλάκεζα ζηε δηθή ηεο 

ηξάπεδα δεδνκέλσλ θαη ηα αηνκηθά νηθνλνκηθά ηδξχκαηα πνπ εκπιέθνληαη, κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ηεο SIA θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Ηηαιίαο, ηεο κεληαίαο πξνψζεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο πιεξσκέο ηεο πξφλνηαο ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία INPDAP θαη 

INPS, θαζψο θαη ηεο απφθηεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε αιιειεπίδξαζε ηεο SPT κε ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ησλ δηνηθήζεσλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε, κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, κε ηνλ εξγαδφκελν. 

4.7.3. Η Τπεξεζία on-line 

Ζ Τπεξεζία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ βαζίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ (web 

architecture), ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε έλα ζχζηεκα 

δηθηπαθήο πινήγεζεο (browser). Οη πνιηηηθέο αζθαιείαο ηηο νπνίεο πηνζεηεί είλαη 



 

 

125 

ηδηαίηεξα πξνεγκέλεο θαη πεξηιακβάλνπλ δχν επίπεδα ηαπηνπνίεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε θαλείο κφλν γηα αλάγλσζε, είλαη αξθεηφ λα έρεη κία ηαπηφηεηα 

ρξήζηε θαη έλα θσδηθφ (αδχλακε ηαπηνπνίεζε), ελψ γηα ηελ ελεκέξσζε δεδνκέλσλ 

απαηηείηαη ε ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ (smart-card) (ηζρπξή ηαπηνπνίεζε). Απηή 

ε αξρηηεθηνληθή επηηξέπεη ζε πνιιά γξαθεία, ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλα, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα θαη λα επσθεινχληαη απφ ηηο εηδηθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε SPT, κε ζηφρν ηνλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν απηνκαηηζκφ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

εκπιεθφκελσλ γξαθείσλ. 

Έλαο παξάγνληαο πνιππινθφηεηαο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην κεγάιν αξηζκφ 

ζπλνκηιεηψλ κε ηνπο νπνίνπο ε SPT πξέπεη λα αιιειεπηδξάζεη, κε ηνπο ηξφπνπο θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζε θάζε μερσξηζηφ πξσηφθνιιν δηαιφγνπ. 

4.7.4. Η ειεθηξνληθή δηαλνκή κηζζνύ 

Ζ Τπεξεζία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ είλαη επίζεο ζε ζέζε λα απνζηέιιεη ειεθηξνληθά 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηα εθθαζαξηζηηθά κηζζνδνζίαο ηνπο (ην πξφγξακκα ειεθηξνληθήο 

κηζζνδνζίαο, “progetto e- cedolino”), ζπλεηζθέξνληαο, έηζη, κε έλαλ αθφκα ηξφπν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Απηφο ν λένο ηξφπνο απνζηνιήο 

εθθαζαξηζηηθψλ κηζζνδνζίαο έρεη δηπιφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ on line ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ εξγαδφκελσλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο κηζζνδνζίαο. 

Ζ SPT ζηέιλεη ηα εθθαζαξηζηηθά κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε φιν ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζην ζχζηεκα Rubrica PA, , παξέρνληαο, επίζεο, κία ιχζε “πνιιαπιψλ 

δηαχισλ” γηα ηελ ειεθηξνληθή πξνψζεζε ησλ εθθαζαξηζηηθψλ κηζζνδνζίαο (π.ρ. ην 

δηαδίθηπν, ην fax ή ηα sms). 

4.8 Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Ζ δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ είλαη κία ζχλζεηε δηαδηθαζία ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα, απφ ηελ απφθηεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, κέρξη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε, ηνπο κηζζνχο ηνπο θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. ην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο 
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Γηνίθεζεο ππάξρεη αθφκα κία πιεπξά πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, ην λνκνζεηηθφ 

ζηνηρείν ην νπνίν ξπζκίδεη ηνπο φξνπο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ 

εξγαδφκελν θαη ηε δηνίθεζε. 

Ζ λνκνζεηηθή εμέιημε ηεο δεκφζηαο εξγαζίαο έρεη επηθεληξσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηε ιεγφκελε “ηδησηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο εξγαζίαο” θαη ζηελ εηζαγσγή κεραληζκψλ 

πνπ παξέρνπλ θίλεηξα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο. Απηή ε ηάζε έρεη νδεγήζεη 

ζηελ αλάγθε γηα κία έμππλε, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

“αλζξψπηλσλ πφξσλ”, ε νπνία είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ. 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ 

απνηεινχλ έλα “θεθάιαην” ην νπνίν πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κίαο θνπιηνχξαο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ο ζηφρνο είλαη ε χπαξμε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε δηάθνξεο φςεηο ηεο δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ - απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέρξη ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ ςεθηνπνίεζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ, λνκνζεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πιεξσκή ησλ 

απνιαβψλ. 

Οη νξγαλσηηθέο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ κέζα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη 

πνηθίιεο. Κάζε δηνίθεζε κπνξεί λα αλαπηχμεη απφ κφλε ηεο ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα απηνκαηνπνηήζεη ην δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν, ή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκνζεηηθή δηαρείξηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εθθαζαξηζηηθψλ κηζζνδνζίαο ή κπνξεί επίζεο λα 

πηνζεηήζεη κία ελδηάκεζε ιχζε, θαηά ηελ νπνία απνζηέιιεηαη κφλν έλα εθθαζαξηζηηθφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ηνπ, ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ επέιεμε ηελ ηειεπηαία εθδνρή, αλαπηχζζνληαο θαη 

εθαξκφδνληαο ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ (Sistema 

Informativo per l‟ Amministrazione del Personale, SIAP), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη 

ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ, λνκνζεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ην Data Mart del Personale γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο 

δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη ηελ Τπεξεζία Personale Tesoro (SPT) γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

κηζζψλ. 
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4.8.1. Σν ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ γηα ηε Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ 

Σν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ (SIAP) είλαη ην εξγαιείν ην 

νπνίν έρεη πηνζεηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ εξγαζία ησλ γξαθείσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ. Σν SIAP δελ είλαη απιά κία απνζήθε πιεξνθνξηψλ, θαζψο 

επηηξέπεη ηνλ απηνκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ ςεθηαθφ δηάινγν αλάκεζα ζηα 

γξαθεία. Σν ζχζηεκα έρεη θαηαζθεπαζηεί σο έλα εξγαιείν επξείαο δηαλνκήο 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ νξγάλσζε, επηηξέπνληαο ηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πεγή ηνπο, πξνσζψληαο ηε κείσζε ηεο εξγαζίαο γξαθείνπ κέζα 

απφ ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο φπσο ε νπηηθή αξρεηνζέηεζε θαη νη ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο, θαζψο θαη “αλνηρηφ” ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ νξγάλσζε. 

Ζ επξεία δηάρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ επηηξέπεη λα πξνζεγγίδεη εχθνια φινπο ηνπ 

παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ. ην πιαίζην 

ηνπ Τπνπξγείνπ, απηνί νη παξάγνληεο είλαη ηα γξαθεία ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 

Πξνζσπηθνχ (γηα εθείλεο ηηο πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ξπζκίζεηο ζπκβάζεσλ θαη κε 

ηελ πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο), ηα γξαθεία ησλ Σκεκαηηθψλ 

Τπεξεζηψλ, ην γξαθείν θαη νη ρψξνη φπνπ εξγάδνληαη νη ππάιιεινη (γηα ηηο εηδνπνηήζεηο 

ησλ εκεξψλ εξγαζίαο, ησλ απνπζηψλ, ησλ ππεξσξηψλ, ηεο επάξθεηαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο), ν εξγαδφκελνο (γηα ηελ αλαθνίλσζε πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζρεηηθά κε πξνζηαηεπφκελα άηνκα θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ). 

4.8.2 Η ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθώλ, λνκνζεηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ δηαδηθαζηώλ 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ SIAP είλαη φζεο επηδξνχλ ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Τπνπξγείνπ, απφ ηελ 

πξφζιεςή ηνπ/ηεο κέρξη ηε δηαθνπή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί ζε πέληε καθξν- θαηεγνξίεο:  

1. Γηαρείξηζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 

2. δηνηθεηηθή δηαρείξηζε 

3. λνκνζεηηθή δηαρείξηζε 

4. νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 
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5. δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

Ζ ρξήζε ηνπ SIAP έρεη ζαθψο θαηαζηήζεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πνιχ πην απνδνηηθέο 

κέζα ζην Τπνπξγείν. Έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα απηνχ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ δειηίσλ 

γεπκάησλ θαη ησλ ππεξσξηψλ. ε απηφ ηνλ ηνκέα, ε δηαδηθαζία πνπ επηζηξαηεπφηαλ 

πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ SIAP πξνέβιεπε ην ρεηξνθίλεην ρεηξηζκφ πνιιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ν αξηζκφο ησλ δειηίσλ γεχκαηνο, ησλ 

ππεξσξηψλ πνπ ζα γίλνληαλ θαη λα ηξνθνδνηεζνχλ κε απηά ηα δεδνκέλα ηα ζπζηήκαηα 

πνπ ηα επεμεξγάδνληαλ. Ζ ςεθηνπνίεζε εηζήγαγε κία απιή δηαδηθαζία ε νπνία, 

αξρίδνληαο απφ ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, ζέηεη απηφκαηα 

ηνλ αξηζκφ ησλ δειηίσλ θαη ησλ απνιαβψλ ππεξσξηψλ πνπ δηθαηνχηαη έλα άηνκν ελψ 

ηαπηφρξνλα εηνηκάδεη ηελ παξαγγειία αγνξάο γηα ηα δειηία θαη γηα ηε ξνή δεδνκέλσλ 

πξνο ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο.  

4.8.3. Γηαρείξηζε αλζξώπηλσλ πόξσλ 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ έρεη επίζεο εγθαηληάζεη κία δηαδηθαζία κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ κέζα απφ ηελ 

εηζαγσγή εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη αλαγλψξηζεο ηνπ δπλακηθνχ ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ εξγάδνληαη κέζα ζηε δηνίθεζε. 

Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δηεπζπληψλ είλαη έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ζηφρσλ, ηελ επίβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. 

Σν πεηξακαηηθφ έξγν κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ελφο αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο έρεη, απφ ηελ άιιε κεξηά, σο ζηφρν ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο 

δηαλνκήο ηθαλνηήησλ αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ ηα 

δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπο, θαζψο θαη νη αλάγθεο ηνπο γηα επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε. Ζ έξεπλα ε νπνία πινπνηείηαη κέζα απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ μερσξηζηνχ εξγαδφκελνπ θαη αθνινχζσο επηθπξψλεηαη απφ ηνλ/ηελ 

δηεπζπληή/ηξηα ηνπ, επηηξέπεη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη ζε απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάιιειε ηέιεζε ησλ 

ζεζκηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη ηελ έλαξμε 

κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηα. 
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4.8.4. Οπηηθή αξρεηνζέηεζε 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ SIAP είλαη ην ζηνηρείν εθείλν ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηέθηε εγγξάθσλ-εηθφλσλ ησλ πξνζσπηθψλ αξρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ νπηηθή 

ζάξσζε ησλ πεξίπνπ 10 εθαηνκκπξίσλ αξρείσλ επηηξέπεη ηελ νπηηθνπνίεζή ηνπο 

θαηεπζείαλ κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ SIAP κέζα ζηα ίδηα φξηα ερεκχζεηαο ηα νπνία 

εθαξκφδνληαη θαη ζηα έγγξαθα αξρεία. Ζ ρξήζε ηεο νπηηθήο αξρεηνζέηεζεο έρεη 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ πινπνίεζεο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ αξρείσλ, ράξε ζηελ πξφζβαζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηα αξρεία, ηφζν φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελφ ηνπο φζν θαη ηα γεληθά 

ηνπο δεδνκέλα. 

4.8.5. Σν SIAP - έλα γεληθεπκέλν ζύζηεκα γηα ηε δηνηθεηηθή θαη λνκνζεηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

Σν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ έρεη αλαπηπρζεί κε βάζε ην SIAP  (SIAP Star), έλα γεληθεπκέλν 

ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιιεο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο. Τπφ απηφ ην θσο, ην SIAP 

αληηπξνζσπεχεη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εθ θχζεσο είλαη παξνχζεο ζε φιεο ηηο δηνηθήζεηο 

νη νπνίεο ξπζκίδνληαη απφ θνηλή λνκνζεζία. Μπνξεί, επνκέλσο, λα απνηειέζεη ζεκείν 

εθθίλεζεο θαη κνληέιν αλαθνξάο γηα ην ζηήζηκν κίαο εθαξκνγήο-ιχζεο γηα ηε 

δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ εθφζνλ αληηπξνζσπεχεη έλα ππξήλα θνηλψλ θαλφλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη κία πξν-

δηακνξθσκέλε πιαηθφξκα γηα νπνηαδήπνηε αθφινπζε εμαηνκίθεπζε. 

Ζ ρξήζε ηνπ SIAP γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ κίαο 

γεληθήο δηνίθεζεο πξνσζεί ζε γεληθφηεξν επίπεδν κία ζηαδηαθή πξνηππνπνίεζε ηεο 

δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ζηηο δηάθνξεο δηνηθήζεηο, ηελ πηνζέηεζε κίαο ηερλνινγηθά 

πξνρσξεκέλεο ιχζεο θαη, ζην επίπεδν ηεο θάζε δηνίθεζεο μερσξηζηά, ηε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ. 

Υάξε ζην γεγνλφο φηη είλαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελν, δηάθνξεο δηνηθήζεηο έρνπλ ήδε 

εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην SIAP γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο. Αλάκεζα ζε φζεο έρνπλ θάλεη ηε γλσξηκία ηνπο κε ην SIAP, ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην (Corte dei Conti) θαη ην Τπνπξγείν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
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Έξεπλαο (Ministero dell‟ Istruzone dell‟ Universita e della Ricerca, MIUR) έρνπλ 

απνθαζίζεη λα ην πηνζεηήζνπλ θαη έρνπλ μεθηλήζεη ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ. 

4.8.6. Πιεξσκή ησλ απνιαβώλ 

Ζ πιεξσκή ησλ απνιαβψλ (φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην “Πιεξσκή ησλ 

Μηζζψλ ζηνπο Γεκφζηνπο Τπαιιήινπο”) είλαη έλα θαζήθνλ πνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ 

Τπεξεζία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ. 

Αλαθνξηθά κε ηα δχν ζπζηήκαηα SIAP θαη SPT, ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, έρεη θαζνξηζηεί έλα κνληέιν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε 

ελζσκάησζε ησλ εθαξκνγψλ. Ο ζηφρνο είλαη ε “κεηαθίλεζε” ηεο δηαρείξηζεο θάπνησλ 

λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζχζηεκα ηεο SPT, φπνπ απηή ηε 

ζηηγκή ηξνθνδνηνχληαη κφλν αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επίδξαζε, ζην SIAP, 

φπνπ κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο ζην πιαίζην ηεο λνκνζεηηθήο 

δηαρείξηζεο, αθήλνληαο κέζα ζηε SPT κφλν ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ ησλ κηζζψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εμαιείθνληαη 

φια ηα δηπιά δεδνκέλα, νη δηπιέο ςεθηνπνηήζεηο θαη ε ζπλαθφινπζε πηζαλφηεηα ιάζνπο 

θαη θαθήο επζπγξάκκηζεο αλάκεζα ζηα δχν ζπζηήκαηα. 

Απηφ ην κνληέιν, ην νπνίν επίζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηηο εθαξκνγέο γηα ηε δηνηθεηηθή θαη 

λνκνζεηηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα κίαο επξχηεξε 

πνηθηιία ππεξεζηψλ ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ παξέρεη ε SPT. 

4.8.7. Τπνζηήξημε ησλ δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ 

Μία πην απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ απαηηεί ηε 

δηαζεζηκφηεηα ελφο εξγαιείνπ ηθαλφ λα παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξνζσπηθφ 

αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ην νπνίν ηηο παξάγεη θαη ηηο δηαρεηξίδεηαη. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, νη πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

εηδηθά ζηελ νξγαλσηηθή δηαρείξηζε ε νπνία πξέπεη λα ιάβεη ηηο απνθάζεηο θαη λα 

εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ. 

Έλα ζχζηεκα κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδεηαη δηεπζπληηθφ ζχζηεκα. Σν 

Γηεπζπληηθφ χζηεκα Πξνζσπηθνχ (Sistema Direzionale del Personale) ηξνθνδνηείηαη 

απφ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο (SIAP - SPT - SiVaD) θαη επηηξέπεη ην ζρεδηαζκφ 
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πεξηιεπηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ αλαθνξψλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ θχξησλ ηάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ. Σν δηεπζπληηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλεη 

έλαλ πίλαθα ειέγρνπ (dashboard) πνπ επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δεηθηψλ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηνίθεζε θαη πνπ παξέρεη κία γξαθηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ θχξησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ. 

4.9 ΣΟ ON-LINE ΣΜΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ 

4.9.1. Η ςεθηνπνίεζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

πσο έρεη ήδε δεισζεί ζε απηφ ην βηβιίν, ε κεηακφξθσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

κέζσ ηεο αθφκα πην εθηεηακέλεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ (ICT) απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Consip απφ ηελ ίδξπζή ηεο. 

Απηά ηα εξγαιεία απνηεινχλ ζεκαληηθφ κνριφ ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ θαζψο 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηακνξθψζνπλ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε βάζεη ελφο λένπ 

κνληέινπ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα, απφ 

κία θηινζνθία βαζηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη απφ ηελ έκθαζε ζηελ επίδνζε ησλ αλζξψπσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ Consip εγθαηλίαζε, καδί κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνιιέο 

πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηε δηάρπζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο on-line εξγαζίαο. Γεληθά 

κηιψληαο, νη γεληθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρνπλ εμεξεπλεζεί κέρξη ηψξα είλαη ε 

on-line κεηαθνξά ππεξεζηψλ, ε εζσηεξηθή απνδνηηθφηεηα, ε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε δηαθάλεηα θαη ε πνηφηεηα. Απηά πνπ έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη 

ηψξα εγγίδνπλ ζέκαηα ππεξεζηψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ιχζεσλ - γηα παξάδεηγκα, 

ππεξεζίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ςεθηαθή ππνγξαθή, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη 

δηαρείξηζε εγγξάθσλ - θαζψο θαη ιχζεηο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ, ζπζηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ θαη ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δνπιεηά πεξηθεξεηαθψλ 

γξαθείσλ. 

Παξ‟ φια απηά, κία ζπλεθηηθή πινπνίεζε ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκίαο, ε 

νπνία ζα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηαρχηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ππεξεζίεο απαηηεί ην 

ζεκειηψδεο βήκα ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη ην 

λα θαηαζηνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη νη πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο on-line θαη λα 

παξέρνληαη on-line νη ππεξεζίεο θάπνηνπ ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο 

(Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο θαη πνιίηεο). 
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4.9.2. Σν εξγαιείν ηνπ “ελδνδηθηύνπ” (intranet) 

ην πιαίζην ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο “ηκήκαηνο on 

line”, ην ελδνδίθηπν αληηπξνζσπεχεη ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε κία 

απνηειεζκαηηθήο, επξείαο θαη άκεζεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. 

Σν 2005 ε Consip εγθαηλίαζε έλα έξγν πνπ ζηφρν είρε ηελ πξνψζεζε ηεο εξγαζίαο 

online θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεληθήο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ θαη 

Τπεξεζηψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ (Dipartimento dell‟ Amministrazione Generale del 

Personale e dei Servizi del Tesoro, DAG). 

Αληηθείκελφ ηνπ είλαη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο, ε δηεπθφιπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε απινπνίεζε θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ηηο θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο on line θαη ε παξάδνζε εξγαιείσλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ νξγαλσηηθή αιιαγή. 

Σν ελδνδίθηπν έρεη γίλεη ην βαζηθφ εξγαιείν ηεο on line δηεχζπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαη νξγάλσζεο. 

Βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη λα επηηξέςεη ζηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ λα επηθνηλσλνχλ θαη 

λα ζπλεξγάδνληαη πην απνηειεζκαηηθά, βειηηψλνληαο ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη 

γλψζεσλ κέζα ζηνλ ίδην νξγαληζκφ. Αθφκα, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο, έγγξαθα, 

εθαξκνγέο, εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο, ην ελδνδίθηπν επηηξέπεη ηε κείσζε 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ απινπνίεζε ηεο εξγαζίαο, απμάλνληαο έηζη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

βειηηψλνληαο ηηο επηρεηξήζεηο ηφζν ηνπ αηφκνπ φζν θαη νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Έηζη, ην λέν ελδνδίθηπν έρεη γίλεη έλαο πξνλνκηνχρνο δίαπινο επαθήο αλάκεζα ζην 

Σκήκα θαη ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπ, ν νπνίνο εληζρχεη ην αίζζεκα ηνπ “αλήθεηλ” ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ. Αθφκα, ιεηηνπξγεί σο “πχιε”, θαζψο απνηειεί 

ζεκείν πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

εξγαιείσλ θαη πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ λένπ ελδνδηθηχνπ βαζίζηεθε ζε έλα κνληέιν ην νπνίν θέξλεη θνληά 

ηέζζεξηο βαζηθέο δηαζηάζεηο: εληζρχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, δηαρέεη ηε γλψζε, 

αλαπηχζζεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη δηεπθνιχλεη ηε δξάζε. 

Ζ πχιε έρεη πηνζεηήζεη κία θαηλνηφκν πξνζέγγηζε γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, θαζψο 

εληζρχεη ηελ αμία ηνπ αηφκνπ, θέξλνληάο ην ζην θέληξν ηνπ ελδνδηθηχνπ θαη 

ιακβάλνληάο ην ππφςε ζε δηάθνξα ζέκαηα. Απηή ε πξνζέγγηζε ζεσξεί ην ρξήζηε 
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αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Σκήκαηνο, σο έλαλ “εξγαδφκελν” κε ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο, 

σο “άηνκν” πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο θαη νθέιε, σο “επαγγεικαηία” ζηνλ νπνίν 

πξνζθέξεηαη ε επθαηξία γηα αλάπηπμε θαη σο “κέινο” κίαο θνηλφηεηαο ζπκθεξφλησλ. 

Σν λέν ελδνδίθηπν πεγάδεη επίζεο απφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε γλψζε είλαη νπζηαζηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ. Δίλαη, ινηπφλ, απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ 

φρη κφλν κνλήο θαηεχζπλζεο επηθνηλσληαθά εξγαιεία πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά 

θαη άιινη επηθνηλσληαθνί δίαπινη πνπ πξνσζνχλ ηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο θαη ηελ 

πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ θεθάιαην ηνπ Σκήκαηνο. 

Δπίζεο, ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα δηεπθνιχλεηαη 

κέζσ ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ on line ηερλνινγία, φπσο ηα forum, ηα 

ζπλέδξηα κέζσ νπηηθνχ θαη αθνπζηηθνχ πιηθνχ, νη ιίζηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

θαη νη νκάδεο (newsgroups) πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή. Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ 

θαζηέξσζε νκάδσλ εηθνληθήο εξγαζίαο, νξηδφληηεο ζηνλ νξγαληζκφ. 

Ζ δξάζε ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ ηα άηνκα κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν ελδνδίθηπν επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ πξνσζψληαο ηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο, κεηψλνληαο ηελ νξγαλσηηθή πεξηπινθφηεηα θαη απινπνηψληαο ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. πγθεθξηκέλα, νξίδνληαο ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, κεγάιε ζεκαζία δφζεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο φςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ λα αλαξηεζνχλ on line νη πην “δεκνθηιείο” δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο 

είλαη εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επξεία ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαζψο 

θαη απφ ηελ πςειή πξνζηηζέκελε αμία πνπ έρνπλ γηα απηνχο. 

4.9.3. Σν δηαδίθηπν σο πόξνο 

ήκεξα, κία Γεκφζηα Γηνίθεζε on line είλαη αθφκα πην ελήκεξε ηεο δχλακεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα πξνζεγγίδεη ηνλ πνιίηε κε πην άκεζν 

ηξφπν. Οη ζεζκηθνί ηζηφηνπνη είλαη πεξηζζφηεξν δηακνξθσκέλνη σο “εηθνληθνί ζάιακνη” 

θαη γίλνληαη ζεκεία ππνδνρήο θαη πξφζβαζεο γηα κία δεμακελή ρξεζηψλ, ε νπνία είλαη 

πηζαλά κεγαιχηεξε θαη πην πνηθίιε απφ εθείλε ελφο παξαδνζηαθνχ ζαιάκνπ. 

Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ έρεη επηιέμεη ην δίθηπν σο 
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πξνλνκηαθφ δίαπιν επηθνηλσλίαο ηνπ, δξνκνινγψληαο ηηο πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηελ 

πχιε πνπ αλέπηπμε θαη δηαρεηξίδεηαη ε Consip. Οη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε έμη 

ζεζκηθνχο ηζηφηνπνπο, πέληε απφ ηνπο νπνίνπο είλαη αθηεξσκέλνη ζηα μερσξηζηά 

Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο έθηνο ηζηφηνπνο,  www.mef.gov.it , αληηπξνζσπεχεη 

νιφθιεξν ην Τπνπξγείν θαη είλαη ζηελ πξάμε ε “πχιε εηζφδνπ” ηνπ θφζκνπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ, έλα ζεκείν ζπληνληζκνχ γηα φινπο ηνπο άιινπο 

ηζηφηνπνπο ηεο δηνίθεζεο. Αιιά έλα ζεκείν ζπληνληζκνχ, φζν ζπκπαγέο θαη λα είλαη, 

δελ είλαη απφ κφλν ηνπ αξθεηφ γηα ηε δξνκνιφγεζε πιεξνθνξηψλ κε πνηνηηθά 

εμαληιεηηθφ ηξφπν, εηδηθά φηαλ έλαο θνηλφο πνιίηεο, ίζσο θαη φρη ηφζν εμνηθεησκέλνο 

κε ην δηαδίθηπν, ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Απηφ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κίαο 

λέαο, εληαίαο κεραλήο αλαδήηεζεο πνπ νκαδνπνηεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θάζε 

μερσξηζηνχ Σκήκαηνο. Απηή ε κεραλή αλαδήηεζεο παξέρεη απιή θαη γξήγνξε 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα έγγξαθα πνπ παξέρεη ην Τπνπξγείν, 

ρξεζηκνπνηψληαο παξακέηξνπο αλαδήηεζεο πνπ κπνξεί ζηαδηαθά ν ρξήζηεο λα 

ηειεηνπνηεί θαη λα εμαηνκηθεχεη. 

Ζ πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ, ινηπφλ, κπνξεί λα ηδσζεί φρη κφλν σο έλα ζηαηηθφ εξγαιείν 

πξνψζεζεο, αιιά θαη σο έλα κέξνο φπνπ νη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο δηνηθεηηθέο ξνέο 

ηνπ Τπνπξγείνπ ελζσκαηψλνληαη θαη επηθνηλσλνχλ θαη φπνπ φια ηα δεδνκέλα θαη νη 

πιεξνθνξίεο αξρεηνζεηνχληαη ηαθηηθά πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην εχθνιε ε πξφζβαζε ζε 

απηέο, ε αλαδήηεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

Απηφ ην έξγν ππήξμε φζν επηηπρέο ζα ήιπηδε θαλείο, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηε 

βξάβεπζε ηεο Πχιεο ην ηέινο ηνπ 2005 κε ην βξαβείν “Osc@r del web”. Ο ηζηφηνπνο 

www.mef.gov.it επηιέρζεθε σο ν θαιχηεξνο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ 

ηηαιηθψλ Κεληξηθψλ Γεκφζησλ Γηνηθήζεσλ θαη έιαβε ην βξαβείν ράξε ζηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο on line πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο. Αθφκα, ηα δεδνκέλα 

πξφζβαζεο (πάλσ απφ 11 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο ην 2005) καξηπξνχλ έλα απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ, κία ζηαζεξή ηάζε απφ ην 1999, νπφηε ε πχιε 

θαηέγξαςε πεξίπνπ κηζφ εθαηνκκχξην επηζθέςεηο. 

Πέξα απφ ηελ Πχιε, ην Τπνπξγείν θαη ε Consip έρνπλ κπεη ζε πνξεία πξνψζεζεο 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ππεξεζηψλ on line κέζσ επίζεο ελφο αξηζκνχ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηελ 

απινπνίεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/
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Γηα παξάδεηγκα, ην έξγν Δπάλδξσζε κε Πξνζσπηθφ - Απφθηεζε θαη Γηαρείξηζε ηεο 

Τπνβνιήο Δμεηάζεσλ (Reclutamento del Personale - Acquisizione e gestione domande 

di concorso) επηηξέπεη ηελ απφθηεζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο γηα θξαηηθέο εμεηάζεηο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ ζπλαθφινπζε επεμεξγαζία ηνπο κέζα απφ ην χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ (SIAP - Sistema Informativo per l‟ 

Amministrazione del Personale). Απηφ ην ζχζηεκα δηεπθνιχλεη ην δεκφζην ππάιιειν 

πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζε κία εμέηαζε λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

κέζσ ελφο “εηθνληθνχ” ζαιάκνπ, ρσξίο λα πξέπεη λα επηζθεθζεί έλαλ πξαγκαηηθφ. 

Πξφθεηηαη γηα κία ζεκαληηθή απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζία αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη πξηλ 

απφ έλαλ ηέηνην απηνκαηηζκφ ην Τπνπξγείν έπξεπε λα δηαρεηξίδεηαη ρηιηάδεο έγγξαθεο 

αηηήζεηο θαη φηη θάπνηεο απφ απηέο ηηο εμεηάζεηο είραλ ζρεδφλ 20.000 ππνςεθίνπο. Απηή 

ε λέα ηερλνινγία κεηψλεη ζεκαληηθά ηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρψξα κία εμέηαζε, πξνο φθεινο ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

εκπιέθεηαη ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, φζν θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηηο 

εμεηάζεηο. 

Πξνθεηκέλνπ πεξηζζφηεξνη πνιίηεο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, κία 

πεξηνρή εηδηθά αθηεξσκέλε ζηνλ “Πνιίηε” δεκηνπξγήζεθε ζηελ πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ 

γηα λα παξέρεη ζηνλ απιφ ρξήζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Τπνπξγείν. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε θαη 

ε ζπκβνπιεπηηθή, ηα δεδνκέλα έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε ζεκαηηθνχο ηνκείο. Οη ηνκείο ησλ 

“ζπληάμεσλ πνιέκνπ” θαη ησλ “επηδνκάησλ αλαπεξίαο”, γηα παξάδεηγκα, παξέρνπλ 

ρξήζηκεο ππνδείμεηο σο πξνο ην πψο λα μεθηλήζεη θαλείο ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ ζε ζεηξά νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηφ επηηξέπεη ζην 

ρξήζηε λα πξνζεγγίζεη ηελ αληίζηνηρε δνκή κε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, 

εμνηθνλνκψληαο έηζη πνιχηηκν ρξφλν. 

ην πιαίζην ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ γηα λα ππνθαηαζηήζεη ηηο απαξραησκέλεο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ πνπ ήηαλ βαζηζκέλεο ζηελ απνζηνιή δηζθεηψλ κέζσ ηαρπδξνκείνπ, κία λέα, 

εληειψο απηφκαηε δηαδηθαζία έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία εδψ θαη κεξηθά ρξφληα. Απηφ έρεη 

επηηξέςεη ζε πεξίπνπ 30.000 πεξηθεξεηαθά γξαθεία ζηα νπνία εξγάδνληαη 2,1 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, νη κηζζνί ησλ νπνίσλ πιεξψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν (δεκφζηνη 

ππάιιεινη ζε ζρνιεία, θνξείο, δηθαζηήξηα θ.ι.π) λα κεηαβηβάδνπλ ζην Σκήκα IV 

(Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ - Servizio Centrale per il 
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Sistema Informativo Integrato - SCII) φια ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηπιένλ 

απνιαβέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηνπ ηέινπο 

ηνπ ρξφλνπ. 

Μία άιιε ππεξεζία πνπ είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο θνξνινγηθήο δήισζεο (procedura di trasmissione dei modelii 730), ε νπνία 

επηηξέπεη ζε πεξίπνπ 800 θέληξα θνξνινγηθήο ππνζηήξημεο λα κεηαβηβάδνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο δειψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αθνχ έρνπλ πξψηα ηαπηνπνηεζεί κέζσ 

ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

4.9.4 Η πξνζπάζεηα γηα πξνζβαζηκόηεηα 

Ζ Consip θαη ην Τπνπξγείν έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

(δειαδή ηεο πξφζβαζεο ζηνπο ηζηφηνπνπο απφ ηνπο ρξήζηεο κε αλαπεξία) θαη ηε 

κεγάιε επίδξαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ζηνπο ρξήζηεο απφ ην 2002, φηαλ κία νκάδα 

εηδηθψλ άξρηζε λα εθαξκφδεη ην πξψην έξγν πξνζαξκνγήο ησλ ηζηφηνπσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.  

Αξρίδνληαο ήδε απφ ην 2003, νη ηζηφηνπνη ηνπ Τπνπξγείνπ ζεσξνχληαλ πξνζβάζηκνη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ WA, ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ έθδνζεο νδεγηψλ ζρεηηθά κε 

ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πξνζβάζηκνπο ηζηφηνπνπο. 

Δθείλν ηνλ θαηξφ, ε Ηηαιία δε δηέζεηε ηνπο ηξέρνληεο λνκνζεηηθνχο θαλνληζκνχο γηα ην 

δήηεκα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα, αλ θαη ππνδεηθλπφηαλ κε έληνλν ηξφπν, παξέκελε ζην 

επίπεδν ηεο “απιήο ζχζηαζεο”. Χζηφζν, ε Consip είρε ήδε εθηεηακέλε εκπεηξία επάλσ 

ζην ζέκα θαη, αθνινπζψληαο ην “πέξαζκα” ηνπ Νφκνπ πεξί Πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ 

Ηηαιία (Legge Stanca, 9 Ηαλνπαξίνπ, 2004), είρε ηδξχζεη κέζα ζηελ εηαηξεία έλα 

“Κέληξν Δπάξθεηαο” αθηεξσκέλν ζηελ εξγαζία ζρεηηθά κε απηφ, έλα θέληξν πνπ 

απνηειεί ζπκπαγέο ζεκείν αλαθνξάο ηφζν γηα ηηο κνλάδεο ηεο Consip, φζν θαη γηα ην 

Τπνπξγείν. 

Σν Κέληξν Δπάξθεηαο γηα ηελ Πξνζβαζηκφηεηα δνπιεχεη επάλσ ζηνπο ήδε ππάξρνληεο 

ηζηφηνπνπο θαζψο θαη ζε απηνχο πνπ ηψξα κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία, έρνληαο σο 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηε Legge Stanca. 

Ση ζεκαίλεη ε ζπκκφξθσζε ελφο ηζηφηνπνπ κε απηφ ηνλ θαλνληζκφ; Σν ζέκα απνηειεί 

αθφκα αληηθείκελν αληηπαξάζεζεο, αιιά, ελ ζπληνκία, έλαο ηζηφηνπνο ζεσξείηαη 

ζχκθσλνο κε ηε Legge Stanca φηαλ ππφθεηηαη ζηελ εθαξκνγή εηδηθψλ ηερληθψλ 
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θξηηεξίσλ (ηα ιεγφκελα 22 ηερληθά πξναπαηηνχκελα ηαπηνπνίεζεο), ηα νπνία, εάλ 

αθνινπζνχληαη πηζηά, νδεγνχλ ζην πξψην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο, ην νπνίν είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα ηηο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο. Ζ ηερληθή πηζηνπνίεζε θαζνξίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηε ζπκθσλία κε ηε Legge Stanca, ε νπνία πηζηνπνηείηαη κε ηελ 

επίδεημε ελφο ινγφηππνπ ζηνλ ηζηφηνπν θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο ε νπνία βαζίδεηαη ηφζν ζε ηερληθέο δνθηκέο φζν θαη ζε 

ηαπηνπνηήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο. 

Ο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ νη νπνίεο ζα είλαη πιήξσο εχρξεζηεο, ζηε 

βάζε κίαο απζηεξήο εθαξκνγήο ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ. Πνηνη είλαη απηνί; Γηα λα 

αλαθέξνπκε ιίγνπο κφλν, ρξψκαηα πνπ δελ είλαη επηζεηηθά θαη πνπ δεκηνπξγνχλ 

μεθάζαξεο αληηζέζεηο αλάκεζα ζην θείκελν θαη ζην θφλην, εηθφλεο κε πιήξε ζρφιηα, 

εμάιεηςε ησλ δηαθεθνκκέλσλ ή ππεξβνιηθά γξήγνξα κεηαθηλνχκελσλ θεηκέλσλ θαη 

εηθφλσλ, κνπζηθή ζε έληαζε πνπ δελ απνζπά ή ελνριεί ην ρξήζηε, μεθάζαξε γιψζζα 

θαη άιιεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο. 

Χζηφζν, ε πξνζβαζηκφηεηα δελ είλαη κφλν ηερληθφ ζέκα. Καζψο αλαθέξεηαη ζε άηνκα, 

ζα ήηαλ πην ζσζηφ εάλ κηινχζακε γηα κία πνηνηηθή πξνζέγγηζε, γηα κία πνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε ε νπνία ηείλεη πξνο ηε ζηαδηαθή δηάρπζε ησλ δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ πξνο 

ηα άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ηε ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή ή θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε. ην 

ηερληθφ επίπεδν έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην πνηνηηθφ, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηε επθνιία 

ρξήζεο ησλ ηζηφηνπσλ, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ απηνί γίλνληαη αληηιεπηνί 

απφ ηνπο ηειηθνχο σθεινχκελνπο, ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Ο λφκνο θαζνξίδεη απηφ ην 

επίπεδν σο “ππνθεηκεληθή πηζηνπνίεζε”, θαζψο ζπλεπάγεηαη, κέζσ δνθηκψλ, ηελ άκεζε 

ζπλεηζθνξά ησλ ρξεζηψλ, κε αλαπεξία θαη κε. Απηφ ην πνηνηηθφ επίπεδν, παξ‟ φιν πνπ 

έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία, είλαη ππνρξεσηηθφ κφλν γηα ηδηψηεο κε αλεζπρίεο, πνπ 

επηζπκνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ ηνλ ηζηφηνπφ ηνπο σο πξνζβάζηκν. 

Σν Κέληξν Δπάξθεηαο ηεο Consip έρεη αληηκεησπίζεη ηε λέα πξφθιεζε, ζπκκνξθνχκελν 

πιήξσο κε ην πλεχκα ηνπ λφκνπ θαη αγσληδφκελν λα θέξεη αθφκα πεξηζζφηεξνπο 

ρξήζηεο ηεο ζε επαθή κε ην δηαδίθηπν. Γηα ην ιφγν απηφ, έρεη εθαξκφζεη φρη κφλν ηελ 

ηερληθή πηζηνπνίεζε, αιιά θαη ηελ ππνθεηκεληθή, ζηελ Πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο IV (Σκήκα Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τπεξεζηψλ Πξνζσπηθνχ θαη 

Θεζαπξνθπιαθίνπ). Απηνί νη δχν ηζηφηνπνη, νη νπνίνη πξνυπήξραλ ηνπ Νφκνπ Stanca, 

έγηλαλ ακέζσο πξνζβάζηκνη απφ ηερληθήο άπνςεο - ζπκκνξθψζεθαλ, δειαδή, κε ην 

πξψην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο. Χζηφζν, ε θαηάθηεζε απηνχ ηνπ επηπέδνπ, φζν 
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ζεκαληηθή θαη αλ είλαη, δελ αξθνχζε γηα λα θαζνξίζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο επρξεζηία, 

ην επίπεδν, δειαδή, αληαπφθξηζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Απηφ απαηηνχζε ηελ είζνδν 

ζε κία λέα παγθφζκηα θαη δηακεζνιαβνχκελε δηάζηαζε ηεο “πξνζβαζηκφηεηαο”, κε ηε 

ζπγρψλεπζε ηεο επίζεκεο πιεπξάο ηεο “πξνζβάζηκεο ηερλνινγίαο” κε κία πξννπηηθή 

νπζηαζηηθήο πνηφηεηαο - εθείλε φισλ ησλ ρξεζηψλ, αθφκα θαη κε αλαπεξία. 

Γηα απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ε Consip σθειήζεθε απφ ηε ζπλεξγαζία κε κία εμσηεξηθή 

εηαηξεία, γλσζηή γηα ηελ παξάδνζε θαη ηελ εκπεηξία ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο 

γηα άηνκα κε αλαπεξία. Απηή ε εηαηξεία θαη ην Κέληξν Δπάξθεηαο δηελήξγεζαλ 

ειέγρνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζηνπο ηκεκαηηθνχο ηζηφηνπνπο ηεο δηνίθεζεο, κε ηε βνήζεηα 

απιψλ ρξεζηψλ θαη ρξεζηψλ κε δηάθνξεο αλαπεξίεο. Παξ‟ φιν πνπ απηνί νη ρξήζηεο 

εληφπηζαλ, θπζηθά, θάπνηα ιάζε, νη ηζηφηνπνη πνπ εμεηάζηεθαλ πέηπραλ εμαίξεηα 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ επρξεζηία ηνπο θαη ηελ επθνιία ζηελ πινήγεζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Έλα ηέηνην απνηέιεζκα έρεη κεγάιε ζεκαζία, επεηδή ε αλαβάζκηζε 

ελφο ππάξρνληνο, κε πξνζβάζηκνπ ηζηφηνπνπ είλαη πνιχ πην θνζηνβφξνο ζε ρξφλν θαη 

ρξήκα απφ ηελ αλάπηπμε ελφο ηζηφηνπνπ άκεζα πξνζβάζηκνπ. 

ινη νη πην πξφζθαηνη ηζηφηνπνη, φζνη, δειαδή, αλέβεθαλ on line κεηά ην ηειηθφ 

“πέξαζκα” ηνπ λφκνπ, είλαη ζε ζπκθσλία κε ην πξψην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο. 

4.10 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΤΝΔΙΦΟΡΔ 

Απφ ηφηε πνπ ε Consip άξρηζε λα επηρεηξεί, ίδξπζε κέζα ζηα πιαίζηά ηεο δηάθνξα 

θέληξα επάξθεηαο, επαλδξσκέλα κε επαγγεικαηίεο κε πξνεγνχκελεο επηηπρεκέλεο 

εξγαζηαθέο εκπεηξίεο ζηηο πην επηθαλείο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη έζεζαλ 

ηελ εκπεηξία θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ ππεξεζία ηεο Πνιηηείαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πξψηε πξφθιεζε γηα ηελ Consip κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο, ήηαλ ε αλάιεςε ηνπ πζηήκαηνο 

Πιεξνθνηψλ ηεο Ragioneria Generale dello Stato θαη ηνπ Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο 

Γεδνκέλσλ ηεο Ρψκεο – La Rustica, ηα νπνία κέρξη ηφηε δηαρεηξηδφηαλ ππφ 

κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο κία ηδησηηθή εηαηξεία. Ήηαλ κία δχζθνιε πξφθιεζε ε νπνία 

αληηκεησπίζηεθε επηηπρψο θαη εγθαίξσο κέζα απφ ηελ άκεζε πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ 

Consip ην νπνίν πεξηγξάθεθε ιεπηνκεξψο ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ θαη ην 

νπνίν ζπκπεξηιάκβαλε ηε δηαηήξεζε ηνπ άκεζνπ ειέγρνπ επάλσ ζηε ζηξαηεγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αλάζεζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αγνξά. 
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Μεηά απφ απηφ, ε Consip ελεπιάθε ζηελ ελζσκάησζε, αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, παξέρνληαο ζην Τπνπξγείν κία ζηεξεή 

θαη αμηφπηζηε ηερλνινγηθή ππνδνκή (δίθηπα, αζθάιεηα θαη ζπζηήκαηα), θαζψο θαη 

απνηειεζκαηηθά θαη επέιηθηα εξγαιεία δηαρείξηζεο. 

Ζ Consip έρεη αλαπηχμεη ην δίθηπν ηνπ Τπνπξγείνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπκβάζεηο ηεο 

RUPA (Δληαίν Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - Rete Unitaria della Publica 

Amministrazione)28 θαη, πιένλ, φινη νη ρψξνη ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ βξίζθνληαη ζηε 

Ρψκε ζπλδένληαη κέζσ θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ ζε έλα Μεηξνπνιηηηθφ Γίθηπν (ΜΑΝ). 

Αθφκα, φινη νη πεξηθεξεηαθνί ρψξνη ηνπ Τπνπξγείνπ ζπλδένληαη κε πςειέο ηαρχηεηεο 

έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχλ ρσξίο πξφβιεκα, φζν κεγάιε θαη λα είλαη ε δηαδηθηπαθή 

θίλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιπκέζσλ θαη ηεο δηαδηθηπαθήο θίλεζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηα ζπζηήκαηα ζπλεδξηψλ κέζσ βίληεν (videoconferencing systems). 

ια απηά ζα κεηαθεξζνχλ ηειηθά ζην λέν Γεκφζην χζηεκα πλδεζηκφηεηαο (Sistema 

Publico di Connettivita, SPC), ην νπνίν ζα παξέρεη ζηηο δηνηθήζεηο πνιιέο λέεο 

ππεξεζίεο νη νπνίεο απηή ηε ζηηγκή δελ παξέρνληαη απφ ηε RUPA. 

Μαδί κε ην δίθηπν, ηα DEC (Κέληξα Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ) απνηεινχλ ζεκειηψδε 

δνκή ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο. Απφ ηφηε πνπ ε Consip αλέιαβε ηε 

δηεχζπλζε ηνπ, ην DEC ηεο Ρψκεο - La Rustica - έρεη ππνβιεζεί ζε κία ζεκαληηθή 

κεηακφξθσζε θαη ζε ζπλερή αλάπηπμε. 

Απηή ε δνκή είλαη αλακθίβνια ν ππξήλαο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ, θαζψο θηινμελεί ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη βξίζθεηαη ζηελ 

πξνκεησπίδα ηεο ηερλνινγίαο ζε φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Γηνηθνχκελε κε 

επηρεηξεκαηηθφ ηξφπν απφ εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο πνπ δηεπζχλνληαη απφ ηελ Consip, 

ρξεζηκνπνηεί ηηο πην ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηελ αγνξά. 

Γηα παξάδεηγκα, φια ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ απνκλεκνλεχνληαη ζε 

κία ηδηαίηεξα αμηφπηζηε εθαξκνγή, ην Γίθηπν Υψξνπ Απνζήθεπζεο (Storage Area 

Network - SAN). Μεραληζκνί φπσο ν SAN είλαη νπζηαζηηθνί γηα θάζε Πξφγξακκα 

Αλάθηεζεο κεηά απφ Καηαζηξνθή κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε θάπνην ζνβαξφ αηχρεκα πνπ ζα θαζηζηνχζε ηε ρξήζε ησλ DEC αδχλαηε. Ζ Consip 

απηή ηε ζηηγκή αλαδεηθλχεη έλα ζεκαληηθφ έξγν ζε απηφ ην πεδίν, ην νπνίν εκπιέθεη ηα 

DEC ζηελ La Rustica θαη Latina. Απηή ε άιιε ππεξεζία είλαη κία αθφκα ζεκαληηθή 

δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 
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θαζψο θηινμελεί ππεξεζίεο ηνπ είδνπο ηεο Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (SPT), 

ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, ρεηξίδεηαη ηελ εθηχπσζε θαη ηελ απνζηνιή ησλ εθθαζαξηζηηθψλ 

κηζζνδνζίαο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. Απηά, ρσξίο θαλ λα αλαθέξνπκε ηα ζπζηήκαηα 

ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηελ Ζιεθηξνληθή Αγνξά, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ Consip 

θαη δηεπζχλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Latina απφ έλαλ εμσηεξηθφ πξνκεζεπηή. Σν 

Πξφγξακκα Αλάθηεζεο κεηά απφ Καηαζηξνθή ηνπ Τπνπξγείνπ ζα επηηξέςεη, ζηελ 

πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο, ην νπνίν ζα βιάπηεη έλα απφ ηα δχν DEC, ηελ 

ζχληνκε επαλεθθίλεζε ησλ θχξησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ελαπνκείλαζα 

ππεξεζία. 

Μία αθφκε ζεκαληηθή δνκή είλαη ην Δπηθνηλσληαθφ Κέληξν ζην θεληξηθφ αξρεγείν ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζηε Via XX Settembre ζηε Ρψκε. Απηή ε ππεξεζία δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηελ Consip ην 1998 πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ επηθνηλσλία κέζα ζηνπο θχξηνπο 

ρψξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο. Αξρηθά ζρεδηαζκέλν σο έλα κηθξφ DEC πνπ ζα 

παξείρε ζηνπο ρξήζηεο ηεο Consip θαη ζηα ζεκαληηθά πξφζσπα ηνπ Τπνπξγείνπ 

βνεζεηηθέο ππεξεζίεο γξαθείνπ, πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία, ην Δπηθνηλσληαθφ Κέληξν έρεη εμειηρζεί ζε πάξνρν δηαδηθηχνπ φισλ 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο κηθξφο πάξνρνο πνπ ην 1998 θηινμελνχζε κεξηθέο 

δεθάδεο δηεπζχλζεηο, έρεη δψζεη ηψξα ηε ζέζε ηνπ ζε κία νκάδα κεγάισλ θαη πςειήο 

αμηνπηζηίαο παξφρσλ πνπ θηινμελνχλ πάλσ απφ 12.000 δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο. 

Σν Δπηθνηλσληαθφ Κέληξν, ζήκεξα, παίδεη ην ξφιν ηνπ θέληξνπ εθθίλεζεο θαη ηνπ 

κφλνπ ζεκείνπ εμφδνπ ηνπ δηθηχνπ ηνπ Τπνπξγείνπ. ηνπο ρψξνπο ηνπ θηινμελνχληαη, 

επίζεο, νη «εηδηθνί», νη νπνίνη κέζα απφ ζπζηήκαηα ηεηρψλ πξνζηαζίαο, ειέγρσλ 

πξφιεςεο εηζβνιψλ θαη ηνπ πην πξνεγκέλνπ αληηηθνχ ινγηζκηθνχ, δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ, κία απφ ηηο ζηξαηεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο 

νπνίεο ρεηξίδεηαη απεπζείαο ε Consip. Σν Δπηθνηλσληαθφ Κέληξν θηινμελεί ηελ πχιε 

ηνπ Τπνπξγείνπ, ηεο Consip θαη άιιεο ζεζκηθέο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο ην Τπνπξγείν 

παξέρεη ζε άιιεο δηνηθήζεηο θαη πνιίηεο, φιεο αλαπηπγκέλεο ζηε βάζε ησλ πην 

ζχγρξνλσλ δνκψλ εθαξκνγψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά. 

Απηά ηα παξαδείγκαηα, ζρεηηθά κε ηηο θχξηεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηνπ Τπνπξγείνπ δε 

ζα έπξεπε λα νδεγνχλ ζε παξαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο Consip, ν νπνίνο δελ ππνβηβάδεηαη 

ζε κία απιή πεξίιεςε φηη θαιχηεξνπ έρεη λα πξνζθέξεη ε αγνξά. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Consip πάληα θαηεπζπλφηαλ απφ ηε γλψζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ηερλνινγία βξίζθεηαη 
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ζηελ ππεξεζία ηεο θαηλνηνκίαο κφλν φηαλ δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βειηηψζεη ηηο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε δνπιεηά ησλ ρξεζηψλ 

ηεο θαη, επνκέλσο, φηαλ είλαη απιή ζηε ρξήζε ηεο θαη απνδεθηή απφ ηνπο ρξήζηεο. Γηα 

απηφ ην ιφγν, ηα θέληξα επάξθεηαο ηεο Consip φρη κφλν αθνινπζνχλ ζηελά ηελ εμέιημε 

ηεο αγνξάο θαη επηιέγνπλ ηηο ηερλνινγίεο πνπ θαίλνληαη πην θαηάιιειεο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δξάζε ηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά επίζεο αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο κε 

εηδηθνχο επάλσ ζε ζεζκηθά δεηήκαηα θαη ζε ρξήζηεο-ζεκεία αλαθνξάο. Αθνχ έρεη 

πηζηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ρξεζηηθφηεηα κίαο λέαο ηερλνινγίαο ζε 

εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ ή κέζσ πξσηνηχπσλ, δηαρεηξίδνληαη ηελ αλάπηπμή ηεο, ε 

νπνία, θάπνηεο θνξέο, γίλεηαη ζε πιήξσο εζσηεξηθφ επίπεδν, αιιά ζπρλά 

εμσηεξηθεχεηαη ζηελ αγνξά, θαη ππνζηεξίδνπλ ηε δηάρπζή ηεο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ κέζα απφ θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο. 

Χο παξαδείγκαηα απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ κπνξεί θαλείο λα παξαζέζεη ην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Πξσηνθφιινπ θαη Αξρείσλ (Sistema di Protocollazione e Gestione 

Documentale, SiGeD), ην νπνίν έρεη απινπνηήζεη ζεκαληηθά ην ρεηξηζκφ ηεο 

θαηαγξαθήο / ηεθκεξίσζεο ηεο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα ηειε-ζπλεδξηψλ 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ λα επηθνηλσλνχλ εχθνια κε ηηο 

πεξηθεξεηαθέο δνκέο πνπ είλαη κνηξαζκέλεο ζηα επαξρηαθά θέληξα, ειαρηζηνπνηψληαο 

ηηο κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο. 

Αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη θαη ζε εθείλεο ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, εθφζνλ ε έγθαηξε πηνζέηεζή 

ηνπο απφ ηελ Consip γηα ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ θαζεκεξηλά κε ηε 

δηνίθεζε αληηπξνζσπεχεη απφ κφλε ηεο ζπρλά ηζρπξφ θίλεηξν θαη απνηειεζκαηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. 

Χο παξάδεηγκα απηνχ, θάλνληαο αθφκα κία αλαθνξά ζην παξειζφλ, κπνξεί θαλείο λα 

παξαζέζεη ηε δηάρπζε ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

κέζα ζην Τπνπξγείν. 

ήκεξα, απηέο νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

Τπνπξγείν θαη θαλείο δελ ακθηβάιιεη γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ φζνλ αθνξά 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δνκψλ θαη κε ην εμσηεξηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ρξήζηκσλ ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία - ηφζν, 

πνπ ε δηνίθεζε ηψξα απαηηεί αθφκα πην άςνγα επίπεδα ππεξεζηψλ θαη πιήξε 
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δηαζεζηκφηεηα κέζσ θηλεηψλ θαη βνκβεηψλ. Αιιά, κεξηθά ρξφληα πξηλ, ηέηνηα φξγαλα 

αληηκεησπίδνληαλ κε θάπνηα θαρππνςία απφ κεξηθνχο δηεπζπληέο νη νπνίνη θνβνχληαλ 

κία πηζαλή πηψζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα εμαηηίαο πηζαλήο αθαηάιιειεο ρξήζεο ηνπο. 

Απφ ηφηε, ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηνπο 

ζπλνκηιεηέο ηνπο κέζα ζηελ Consip νη νπνίνη θπζηθά ρξεζηκνπνηνχζαλ απηέο ηηο 

ππεξεζίεο, έρεη αζθαιψο ζπλεηζθέξεη ζην λα μεπεξαζηνχλ απηέο νη αληηζηάζεηο πνπ, 

αθφκα θαη ζήκεξα, πξνεγνχληαη ηεο δηάρπζεο απηψλ ησλ ίδησλ εξγαιείσλ ζε επξείο 

ηνκείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Παξφκνηεο ζθέςεηο κε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία 

κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζε ζρέζε κε ιηγφηεξν επξείαο ρξήζεο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθέο, 

ππεξεζίεο, φπσο ε απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε εηαηξηθέο εθαξκνγέο ζηε βάζε κίαο 

ηερλνινγίαο πνπ επηηξέπεη ζε κία επηιεγκέλε δεμακελή ρξεζηψλ λα έρεη πξφζβαζε ζε 

βαζηθέο ζεζκηθέο πιεξνθνξίεο, ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο αζθάιεηαο, ηφζν απφ ην ζπίηη 

φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ. Σν ίδην κπνξεί λα εηπσζεί θαη γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ 

θνξεηψλ εξγαιείσλ παξαγσγηθφηεηαο, φπσο ιάπηνπ, ζπζθεπέο ρεηξφο θαη εμειηγκέλα 

θηλεηά ηειέθσλα: ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ Consip ιεηηνχξγεζε σο ζεκαληηθφο θαηαιχηεο 

γηα ηελ ζπλαθφινπζε πηνζέηεζή ηνπο απφ ην Τπνπξγείν. 

4.11 ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

4.11.1. Η εκπεηξία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ράξε ζηε δηάρπζε κίαο λέαο θνπιηνχξαο 

δηαρείξηζεο. ε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ην 2001, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Consip, έβαιε κπξνζηά έλα πξφγξακκα κε ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Γηαρείξηζεο. 

Οη δηαζηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη (πεξίπνπ 13.000 εξγαδφκελνη, 800 γξαθεία δηαρείξηζεο, 

πεξηζζφηεξνη απφ 200 πεξηθεξεηαθνί ρψξνη θαη κεγάινο αξηζκφο ζπκθεξφλησλ πνπ 

δηαθπβεχνληαη), ε παξνπζία κέζα ζην Τπνπξγείν Σκεκάησλ πνπ αλαιακβάλνπλ 

ζεζκηθέο απνζηνιέο, ηα κεγάιεο πνηθηιίαο δνκηθά θαη νξγαλσηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

(πνπ πνηθίινπλ απφ ηελ πιήξσο πξνηππνπνηεκέλε δηαρεηξηζηηθή εξγαζία κέρξη ηηο 
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πςεινχ επηπέδνπ επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε πξνεηνηκαζία ηνπ Νφκνπ 

πεξί Πξνυπνινγηζκνχ), θαζψο θαη ε χπαξμε ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ ηήξεζε ησλ ηχπσλ θαη ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, απαηηνχζαλ ηελ 

ππνδηαίξεζε ηνπ έξγνπ ζε δηάθνξα ζηάδηα θαη ηελ πξφβιεςε ελδηάκεζσλ 

απνηειεζκάησλ. 

Αξρηθά, έγηλε κία αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Τπνπξγείνπ θαη λα ηεζνχλ κε έλα ζπλεθηηθφ ηξφπν νη ζηφρνη 

ηνπ ειέγρνπ δηαρείξηζεο. Μεηά αθνινχζεζε ν θαζνξηζκφο ηνπ κνληέινπ θαη φισλ ησλ 

νξγαλσηηθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ πιεπξψλ ηνπ έξγνπ θαη, ζπλαθφινπζα, ε αλάπηπμε θαη 

εγθαηλίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

δηνρεηεχνληαλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία. 

ήκεξα, ην χζηεκα Διέγρνπ Γηαρείξηζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ηνκέα Οηθνλνκίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ. Μέζα απφ απηφ ην ζχζηεκα, ην Τπνπξγείν ράξηζε ζηνλ εαπηφ ηνπ έλα 

εξγαιείν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηεο δηαρεηξηζηηθήο εξγαζίαο ηθαλήο 

λα ππνζηεξίμεη ηφζν βηψζηκεο επηινγέο φζν θαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε. 

Αθφκα, ην ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ηνκέσλ πνπ απαηηνχλ 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο. 

Ο έιεγρνο δηαρείξηζεο ζεσξείηαη, έηζη, σο έλα εξγαιείν γλψζεο ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε 

“δηεχζπλζε/ πηινηάξηζκα” ηεο δηαρείξηζεο θαη φρη ζηελ επηζεψξεζε, αμηνιφγεζε ή 

πηζηνπνίεζεο ηεο δνπιεηάο ησλ άιισλ. Δίλαη, επίζεο, έλα εξγαιείν ην νπνίν απφ ηε 

θχζε ηνπ εμειίζζεηαη καδί κε ηελ νξγαλσηηθή αιιαγή, ηηο απαηηήζεηο ζε γλψζε πνπ 

πξέπεη λα θαιχςεη θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη. 

Σν πξνίθηζκα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε έλα ηέηνην ζχζηεκα έρεη 

απαηηήζεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη βαζηά αιιαγή ζηε δηαρεηξηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ 

κέρξη ηψξα εκπεηξία έρεη ππνγξακκίζεη κεξηθέο βαζηθέο πιεπξέο. Πξψηα απφ φια, είλαη 

απαξαίηεην λα νξίζνπκε ζπλνιηθά ην ζηφρν πνπ έρεη λα επηδηψμεη ν έιεγρνο δηαρείξηζεο 

κέζα ζην πιαίζην ζην νπνίν εθαξκφδεηαη. Σν κνληέιν πνπ αλαπηχζζεηαη πξέπεη επίζεο 

λα είλαη μεθάζαξν θαη λα ιάβεη ππφςε φιεο ηηο παξαγσγηθέο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ είλαη 

παξνχζεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Αθφκα, ην ζχζηεκα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη 

ζε ζπλερή εμέιημε, κεγαιψλνληαο θαη αιιάδνληαο καδί κε ηε δνκή θαη ην πιαίζην 
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αλαθνξάο ηνπ. Σέινο, αιιά κε ζεκειηψδε ζεκαζία, είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο ελεξγνχο 

εκπινθήο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πφξσλ πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηε 

δηαδηθαζία, κέζσ ελφο ζπλερνχο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο θαη ησλ θαηάιιεισλ 

πξσηνβνπιηψλ επηθνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηε δηάρπζε ηεο θνπιηνχξαο, 

ησλ δηεξγαζηψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ. 

Ζ κέζνδνο αλάιπζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην κνληέιν, είλαη ε Κνζηνιφγεζε κε Βάζε 

ηεο Γξαζηεξηφηεηα (ABC). Ζ πξνθείκελε απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη φηη έλαο 

νξγαληζκφο κπνξεί λα ηδσζεί σο κία ξνή απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγεί ζε έλα ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Απηή ε πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηε βέιηηζηε δηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζε 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή θαηά ηελ νπνία νη πφξνη “θαηαλαιψλνληαη” γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ/ ππεξεζηψλ. 

Σν κνληέιν πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κέρξη ηψξα 

επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο ζε ζρέζε κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

Σκήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλάιπζε θφζηνπο φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαζηάζεσλ 

(εξγαδφκελσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, δηαδηθαζηψλ, έξγσλ, θ.ιπ), ε αλάιπζε 

απνδνηηθφηεηαο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο εξγαζίαο (γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνηππνπνηεκέλεο εξγαζίαο, ν θαζνξηζκφο νξφζεκσλ θαη ε 

αθξηβήο αλάιπζε κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη 

λα γίλνπλ πην απνδνηηθέο) θαη ε αλάιπζε πφξσλ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ (ε νπνία κπνξεί 

λα ππνζηεξίδεη ηηο νξγαλσηηθέο αλαιχζεηο). 

Σν ζχζηεκα πνπ έρεη ηεζεί ηψξα ζε ηζρχ επηηξέπεη, ινηπφλ, ηφζν ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ - κέζσ ζεκαληηθψλ θαη επαξθψο αλαιπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ- θαη ηελ εηζαγσγή ελφο κνληέινπ δηαρείξηζεο απνηειέζκαηνο ην νπνίν 

αληηπαξαηίζεηαη ζην κνληέιν πνπ ηππηθά πηνζεηείηαη απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ. 

4.11.2. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ δηαρείξηζεο ζπκπεξηιακβάλεη κία πνιχ επξεία δεμακελή ρξεζηψλ 

θαη αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα (ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο, 

Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ, Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη Γηνξζσηηθή Γξάζε) πνπ απαληνχλ 

ζε ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο: Πνχ ζέισ λα πάσ; Πνχ είκαη; Γηαηί; Πψο; 
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Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο είλαη κία κεγάινπ εχξνπο δξαζηεξηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ 

(θαζψο ζρεηίδεηαη κε νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε), πξνζαλαηνιηζκέλε καθξνπξφζεζκα, ε 

νπνία θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πιαίζην, ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ ζε ηζρχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη θαη ηνπο 

πφξνπο (νηθνλνκηθνχο, ηερλνινγηθνχο θαη αλζξψπηλνπο) πνπ πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζε 

θάζε πξφγξακκα (ζηάδην εηζξνήο πξνυπνινγηζκνχ). Ο πξνυπνινγηζκφο κεηαθξάδεη ζε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη κέζα ζε έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην (ελφο ρξφλνπ) ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ φπσο ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

(θέληξν επζχλεο). Δίλαη έλα ζχλνιν αλαιήςεσλ θαη αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ 

θάζε μερσξηζηή παξαγσγηθή κνλάδα, ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

κε ηε δηαρείξηζε. 

Μεηά απφ απηφ, ιακβάλεη ρψξα ε κέηξεζε ηνπ θφζηνπο ε νπνία ζηεξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά απφ ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ εθαξκφδνληαη (ζηάδην επηδηφξζσζεο ηεο ηζνξξνπίαο - ζηάδην εμηζνξξφπεζεο). 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν ζηαδίσλ ηεο επηδηφξζσζεο ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ε ζχγθξηζε, δειαδή, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζηφρσλ, επηηξέπεη 

ζηε δηαρείξηζε λα πηζηνπνηήζεη ηελ επίδνζε θαη ην επίπεδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, λα 

εθθξάζεη κία εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δνπιεηάο θαη λα θαζνξίζεη ηελ θαηάιιειε δηνξζσηηθή 

δξάζε πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί (π.ρ. δηφξζσζε ηεο εξγαζίαο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή 

εγθαηάιεηςε ησλ πξσηνβνπιηψλ). 

4.11.3. Η νξγάλσζε πνπ ππνζηεξίδεη ην ζύζηεκα ειέγρνπ 

Ζ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ειέγρνπ δηαρείξηζεο - φπσο νξίδεηαη ζην Τπνπξγηθφ 

Γηάηαγκα ηεο 8
εο

 Ηνπλίνπ, 1999 - πξνβιέπεη ηελ παξνπζία ζε θάζε ηκήκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ “ελφο Γξαθείνπ Διέγρνπ Γηαρείξηζεο Σκεκάησλ”. Παξ‟ φια απηά, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Γηαρείξηζεο, θαζψο θαη ε νξγαλσηηθή 

πνιππινθφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ε παξνπζία ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα 

νπνία είλαη δηαηξέρνπλ “νξηδφληηα” ηα δηαθνξεηηθά Σκήκαηα -π.ρ. ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ, ηα ζπζηήκαηα αγνξψλ θνηλψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο ηεο πιεξνθνξηθήο- έρνπλ ππνγξακκίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηηο πιεπξέο πνπ είλαη 

θνηλέο θαη “νξηδφληηεο” ζε φια ηα Σκήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. Γηα 
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απηνχο ηνπο ιφγνπο, ηα δηάθνξα Γξαθεία ηνπ Σκεκαηηθνχ Διέγρνπ έρνπλ πεξηνδηθέο 

ζπλαληήζεηο ζπληνληζκνχ θαη θνηλέο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο. 

Ζ εκπεηξία ζε απηφ ηνλ ηνκέα ππνδεηθλχεη φηη ε εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Διέγρνπ 

Γηαρείξηζεο ζα απαηηήζεη θάπνην ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ηειεηνπνηεζεί, φρη κφλν απφ 

νξγαλσηηθήο άπνςεο, αιιά θαη απφ πνιηηηζκηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά ην άηνκν πνπ 

εξγάδεηαη ζηνλ έιεγρν δηαρείξηζεο ζεσξείηαη επίζεο σο λα έρεη “επζχλε ησλ 

δεδνκέλσλ”, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε επζχλε ηνπ / ηεο αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο δηαρείξηζεο θαη ηα δεδνκέλα βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ γξαθείσλ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξν φηη ε πινπνίεζε ηνπ ειέγρνπ δηαρείξηζεο δελ 

ζπλεπάγεηαη επηπιένλ δνπιεηά γηα ηα γξαθεία, θαζψο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη θπζηθά κέζα απφ ηηο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. 

Ζ επηηπρία ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζε έλα πεξηβάιινλ φπσο απηφ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο απαηηεί ην νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο δηαρείξηζεο. ζν 

πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη κνηξάδεηαη, ηφζν ε ζπλεηζθνξά ηνπ δε 

ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε, αιιά ζα κεηαθξάδεηαη ζε ππνζηήξημε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

4.11.4. πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο 

Δίλαη μεθάζαξν κέρξη ηψξα φηη ε απνζηνιή ηεο Consip ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

αιιαγήο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ Γεκφζησλ Γηνηθήζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο κίαο θνηλσλίαο πιεξνθνξηψλ ζηελ Ηηαιία, κέζσ ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο. 

Απηά πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί κέρξη ηψξα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηά κέζα 

ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο γίλεηαη αληηιεπηφο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία αλακφξθσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε νπνία ζηνρεχεη 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ κεραληζκνχ, θαζνδεγείηαη απφ δχν θχξηεο φςεηο: 

1. Σε γεληθή αλακφξθσζε ηεο γεληθήο θξαηηθήο ινγηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε 

ζπλαθφινπζε αλαδηνξγάλσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ζε απηφ ηνλ ηνκέα 

2. Σελ εγθαηλίαζε λέσλ κεζφδσλ αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πιενλεθηεκάησλ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ζε 
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επίπεδν ππεξεζηψλ πξνκεζεπηψλ θαη απινπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε δηαδηθαζία αλακφξθσζεο -επίζεο κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο 

Consip έρεη αθηεξψζεη κεγάιν κέξνο ηεο πξνζνρήο ηεο ζην δήηεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, 

απμάλνληαο ζεκαληηθά ηε ζπλεηζθνξά ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ζηηο δηαδηθαζίεο 

εξγαζίαο. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε κίαο θνπιηνχξαο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο 

ε νπνία είλαη ηθαλή λα επηθέξεη ηηο ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα, ηηο νπνίεο απαηηεί ζπλερψο ν εθζπγρξνληζκφο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ αθηεξψζεθε ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ 1998 

θαη ηνπ 2005, πην πξφζθαηα, ν ηηαιηθφο δεκφζηνο ηνκέαο ππήξμε γηα κία αθφκε θνξά 

αληηθείκελν λέσλ θαη ηζρπξψλ πηέζεσλ ζε ζρέζε κε ηέζζεξηο καθξννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο: 

1. Οηθνλνκηθή πίεζε ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη 

πξφλνηαο θαη ελφο ζπλνιηθά αξλεηηθνχ νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ. 

2. Τςειέο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ππεξεζίεο επάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζπλαίλεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηε ρψξα σο ζχζηεκα. 

3. Έλα πνιχ δπλακηθφ νξγαλσηηθφ πιαίζην ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξέο 

ζπλερείο αιιαγέο, ζε ζρέζε εηδηθά κε ην ζπλνιηθφ κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ. 

4. Έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε δηάρπζή ηνπο κέζα ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, κε θεληξηθφ ξφιν λα αλαηίζεηαη ζην δεκφζην ηνκέα σο 

ρξεκαηνδνηηθφ παξάγνληα γηα νιφθιεξν ην εζληθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

ε απηφ ην ζελάξην, ε Consip εκθαλίδεηαη σο έλαο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζπλέηαηξνο 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα ζεζκηθά φξγαλα, θαη εηδηθά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, επηρεηξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Πψο γίλεηαη 

απηφ; 

- Με ηελ αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ (δηαζθαιίδνληαο ηε 

δηαθάλεηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ πξνο ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε) θαη ησλ πνιηηψλ (απειεπζεξψλνληαο πφξνπο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ 

ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο γξαθείνπ γηα λα επαλαθαηεπζπλζνχλ πξνο δηαδηθαζίεο 

γξαθείνπ πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηνλ θάζε πνιίηε). 
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- Με ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο πξνο ηελ ηνπηθφηεηα (territoriality) θαζηζηψληαο 

δηαζέζηκα - κε ρακειφ αληίθηππν ζηελ νξγάλσζε- αγαζά, ππεξεζίεο θαη εξγαιεία 

πξνκήζεηαο, ρξήζηκα ζηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο θαη ζηε ηνπηθή 

δηάρπζε λέσλ ηνκέσλ αξκνδηφηεηαο, αθήλνληαο ζηηο δηνηθήζεηο πιήξε απηνλνκία ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο. 

- Με ηελ πξνψζεζε ηεο δηάρπζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

θαη επεθηείλνληαο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα απφ ηελ 

πινπνίεζε πξσηνβνπιηψλ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Με άιια ιφγηα ε Consip -εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ- έρεη 

ζεκειηψζεη κία δνκή θαη ζηήζεη έλα ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηα νπνία είλαη νξγαληθά γηα 

ηελ νηθνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο-Έζλνπο σο φινλ, εγθαηληάδνληαο έλα γεληθφ 

εθζπγρξνληζκφ θαη κία πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

κε απνηειέζκαηα πνπ ήδε είλαη νξαηά θαη ζα γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Σν κνληέιν 

είλαη θαηλνηφκν θαη είλαη ηέηνην, επεηδή ε ζπζζσκάησζε ζεκαίλεη νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα, ζεκαίλεη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη, ζπλαθφινπζα, 

“απνδνηηθφηεηα, θαη επίζεο,  ζεκαίλεη επαλαθαηάξηηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα αλεβεί ην επίπεδν επάξθεηάο ηνπο ζηε ζχγρξνλε 

ηερλνινγία άξα θαη ζηελ “αιιαγή”. 

Σν κνληέιν είλαη ζχλζεην, αιιά είλαη επίζεο απνηειεζκαηηθφ θαη θαηλνηφκν θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, αληηθείκελν πξνο ηειεηνπνίεζε. Γελ ππήξμε πνηέ πξφζεζε απνθξπζηάιισζήο 

ηνπ, αιιά κάιινλ πξφζεζε λα εμειηρζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ δξαζηψλ 

πνπ εκπιέθνληαη θαη αθνινπζψληαο κία πνξεία κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ απφιπηα 

θνηλψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ πνξεία απηή αθνινπζεί ηξεηο θχξηεο γξακκέο παξέκβαζεο. 

- Τπνζηήξημε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο Δζληθήο Αλακφξθσζεο. 

Μία απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ αλακνξθψζεσλ πνπ εηζήρζεζαλ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα ζηηο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο είλαη ε κεηακφξθσζε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ζηε βάζε κίαο φιν θαη πην εθηεηακέλεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο. ηφρνο δελ είλαη απιά ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αιιά ηδηαίηεξα κία Γεκφζηα Γηνίθεζε πνπ γίλεηαη “κεραλή 

αιιαγήο” κέζα ζηελ θνηλσλία. 

Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ αιιειεπηδξά ε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε ηνπο πνιίηεο θαη ην 
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ζχζηεκα επηρεηξήζεσλ κε δηαδηθαζίεο πνπ είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εμππεξέηεζε θαη κεηακνξθψλνληαη ξηδηθά απφ ηε ρξήζε 

δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, κπνξεί πξαγκαηηθά λα επηηαρχλεη ηε 

δεκηνπξγία κίαο θνηλσλίαο πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα εκπιέμεη ηφζν ηνπο πνιίηεο φζν θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε κία ξηδηθή αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαζψο θαη ηεο αγνξάο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε Consip ζα κπνξέζεη λα ελδπλακψζεη θαη άιιν ην ξφιν ηεο, 

αλαιακβάλνληαο ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηεο έρνπλ 

αλαηεζεί θαη δηαηππψλνληαο ηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ζχλζεηα έξγα, φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, 

αιιά θαη ζηα πεδία ηεο νξγάλσζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξσηνεκθαληδφκελσλ 

ηερλνινγηψλ. Μία δξαζηεξηφηεηα ε νπνία, φπσο πάληα, ζα δηεπζπλζεί κε ζπλερή 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππνπξγηθέο δνκέο θαη ηηο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο ελ γέλεη. 

- πλεηζθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Έλαο νινέλα θαη ζεκαληηθφηεξνο ξφινο ζηε δηαδηθαζία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο ρψξαο ζπλνιηθά ζα δηαδξακαηηζηεί απφ ηελ ειεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε, δειαδή απφ ην ζχλνιν ησλ λέσλ πξσηνβνπιηψλ πνπ επηηξέπνπλ κία πην 

θαηάιιειε, απνδνηηθή θαη έγθαηξε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

ηίζεληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ Consip ζα αληαπνθξηζεί κε ζπκπαγή ηξφπν ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο κέζα απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζεζκηθψλ θαζεθφλησλ ηεο, ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ, 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηε γλψζε δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

αγνξψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

- Αλάπηπμε ηνπ ξφινπ ηεο ειεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο. 

Ζ Consip εγθαηλίαζε ηε δηαδηθαζία ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο Πξνκήζεηαο, εζηηάδνληαο αξρηθά ζην 

θνηλφ θφζηνο ησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δηνηθήζεσλ ηεο Πνιηηείαο. ε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ θαη νη απαηηήζεηο ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ νδήγεζαλ ζε κία θπζηθή επέθηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ ζην θνηλφ 

θφζηνο φισλ ησλ Γεκφζησλ Γηνηθήζεσλ θαη ζην εηδηθφ θφζηνο ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, 

ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ (Γήκσλ θαη Δπαξρηψλ) θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Δπνκέλσο, ν ξφινο ηεο Consip έρεη ππνβιεζεί θαη ζα ζπλερίζεη λα ππνβάιιεηαη φιν θαη 
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πεξηζζφηεξν ζηελ εμέιημε απφ θεληξηθφ αγνξαζηηθφ ζψκα γηα ηα Τπνπξγεία ζε 

ζηξαηεγηθφ άμνλα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο ηεο αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

ηερλνινγηψλ, λέσλ νξγαλσηηθψλ κνληέισλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αγνξψλ θαη ηεο 

αιιαγήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο. 

ια απηά είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα γεληθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί 

πην γξήγνξα θαη απνδνηηθά, απειεπζεξψλνληαο ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαζηνχλ δηαζέζηκνη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο. 

Μέζα απφ απηή ηελ εκπεηξία, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Consip, ζα 

είλαη ηθαλή λα αλαιάβεη έλαλ ελεξγφ ξφιν - απέλαληη, επίζεο, θαη ζηνλ παξαγσγηθφ 

ηνκέα - ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 
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Δπίινγνο 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ζ Consip απνηειεί κε πνιινχο ηξφπνπο κία κνλαδηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, φρη κφλν γηα ηελ Ηηαιία αιιά θαη γηα ηνλ θφζκν. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο δεκφζηαο δηαρείξηζεο ηεο Consip κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν 

θχξηνπο ηνκείο: πιεξνθνξηθή θαη ειεθηξνληθή πξνκήζεηα. ηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ε Consip βνεζά ην ηηαιηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε 

ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο, ην ζπληνληζκφ έξγσλ κεγάιεο 

θιίκαθαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

πιεξνθνξηθή. 

Ζ άιιε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο πξνκήζεηαο 

γηα ηνλ ηηαιηθφ δεκφζην ηνκέα. Απηφ απνηέιεζε πξφθιεζε, ηφζν ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο Ηηαιίαο, κε κεγάιν βαζκφ απνθέληξσζεο 

θαη ξπζκηζηηθήο εηεξνγέλεηαο, φζν θαη ιφγσ ησλ πηζαλφλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ 

ζηφρσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ. Αθφκα, παξφιν πνπ ππήξραλ ήδε θάπνηα 

δηεζλή παξαδείγκαηα ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο, ήηαλ μεθάζαξν φηη δελ ππήξρε θάπνην 

απνδεθηφ κνληέιν πνπ ζα κπνξνχζε εχθνια λα πηνζεηεζεί. 

Ο κφλνο δπλαηφο δξφκνο ήηαλ λα αλαπηχμεη ε Consip κία λέα ιχζε, βαζηζκέλε ζε φιε 

ηε δηαζέζηκε γλψζε. Δηδηθνί απφ ηελ νηθνλνκία, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πιεξνθνξηθή 

ζπγθεληξψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζνπλ απηφ πνπ ηφηε ήηαλ έλαο λένο ηνκέαο, ε 

ειεθηξνληθή πξνκήζεηα, κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηηαιηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα. πσο ζα 

πεξίκελε θαλείο, ε πξφνδνο δελ ππήξμε γξακκηθή, αιιά κέζα ζηα ρξφληα ε Consip 

θαηάθεξε λα αλαπηχμεη κία ζηαζεξή θαη απνηειεζκαηηθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο 

πξνκήζεηαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ φιεο ηηο ηάμεηο ησλ ηηαιηθψλ 
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δεκφζησλ ζσκάησλ θαη ε νπνία παξάγεη κεγάιεο θιίκαθαο θαη θαιά ηεθκεξησκέλα 

θέξδε ζε απνδνηηθφηεηα, ηφζν κε φξνπο ηηκψλ πξνκήζεηαο φζν θαη θφζηνπο 

ζπλαιιαγήο. Δλψ νη νκνγελνπνηεκέλεο δηεζλείο ζηαηηζηηθέο γηα ηε δεκφζηα 

ειεθηξνληθή πξνκήζεηα δελ έρνπλ ζπιιερζεί , ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη 

ε Consip είλαη ζήκεξα έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο, αλ φρη ν κεγαιχηεξνο, δεκφζηνο 

θνξέαο ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο ζηνλ θφζκν, κε φξνπο αλζξψπσλ θαη δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ Consip ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ αξρή ηεο πιήξνπο δηαθάλεηαο. Οη θαλφλεο 

πξνκήζεηαο δηαηππψλνληαη κε ιεπηνκέξεηα θαη δεκνζηνπνηνχληαη επξέσο. ια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε - δεκφζηα ζψκαηα, πξνκεζεπηέο, πνιίηεο - κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ πψο ιεηηνπξγεί ε Consip θαη πψο επηδηθάδνληαη νη δεκνπξαζίεο. Ζ 

δηαθάλεηα εγγπάηαη θαη ηελ απφδνζε επζχλεο, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή απαίηεζε γηα 

έλαλ νξγαληζκφ φπσο ε Consip, ν νπνίνο δηαδξακαηίδεη έλαλ επαίζζεην δεκφζην ξφιν. 

Ζ δηαθάλεηα, επίζεο, δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε. Πνιιέο απφ ηηο αιιαγέο πνπ 

πινπνηήζεθαλ απφ ηελ Consip θηλεηνπνηήζεθαλ απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

παξείραλ νη ρξήζηεο. Ζ Consip είλαη ηψξα κία πεγή εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, ηφζν γηα 

εθείλνπο πνπ ραξάδνπλ ηηο πνιηηηθέο ζε άιιεο ρψξεο, νη νπνίνη ην ρξεζηκνπνηνχλ σο 

πξφηππν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηνπο θνξέσλ δεκφζηαο πξνκήζεηαο (κεξηθέο θνξέο 

κε ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ησλ εξγαδφκελσλ ηεο Consip) φζν θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα. Ζ εκπεηξία ηεο Consip έρεη νδεγήζεη ζηε δεκνζίεπζε ελφο εγρεηξηδίνπ ην 

νπνίν ζεσξείηαη ζήκεξα σο θείκελν αλαθνξάο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 
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